NORRKÖPING
SÖDERKÖPING

DIN MOBILKOD FINNS
LÄNGST FRAM I HÄFTET!

LADDAT MED ERBJUDANDEN INOM
SHOPPING OCH NÖJE FÖR HELA FAMILJEN!
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NORRKÖPING

Apotek Hjärtat - 20% rabatt vid köp över 300:Albrekts Guld - 20% på valfri vara
Basses trafikskola - Introduktionsutbildning/Handledarkurs 2 för 1
Beijer Bygg - 15% på butikssortimentet
Bik Bok - 20% på hela sortimentet
Bodyline - 15% på hela sortimentet, 10% på en valfri vara
Cassels - 20% på valfri vara
Circle K - Tvättrabatt 100:-, 25% på släphyra, 10% på hyrbilar
City Gross - 10% på ett helt köp i butik, 10% i online-butik
Colorama - 20% på färg, 20% på tapet, 10% på kakel, 10% på städ,
5% på golv
Fix My Phone - 20% rabatt på alla reparationer
Flower blommor & design - 20% på växter och snittblommor, 10% på
krukor och inredningsdetaljer
Flügger Färg - 20% på färg, 20% på tapet, 10% på verktyg, 10% på
beställningstapet
Glitter - 25% på ett helt köp gäller 2 gånger, 3 för 2
Hallings Salong - 20% på färgbehandlingar, 20% på klippning, 30% på
produkter
Hotel President - 2 för 1 på frukost
ICA Kvantum Klockaretorpet - 10% på hela sortimentet när du handlar
för minst 250:ICA Nära Strömmen - 10% på hela sortimentet
ICA Supermarket Smedby - 10% på hela sortimentet när du handlar för
minst 350:-, Fri frakt i ICA Smedbys nätbutik
Indiska - 20% på ett köp
Jack & Jones - 20% på ett köp
Johnells - 300:- rabatt vid köp över 2000:JOY - 20% på ett helt köp
Kahls The & Kaffehandel - 2 för 1 på valfri Take Away, Köp 5hg the,
betala för 4hg
Life - 15% rabatt på ett helt köp
Lyko - 20% på ett helt köp gäller 2 gånger
Make Up Store - 20% på ett helt köp vid köp över 500:Modeklipparna - 10% på klippning, 10% på hårvårdsprodukter
Norrköpings Squashcenter - 50% rabatt på valfri aktivitet, squash, padel
eller gym
Norrköpings TK - 30% på en timmes padelundervisning
OKQ8 - 100:- rabatt på Super X-Shine, 2 för 1 på en liten kaffe & bulle
OKQ8 - 100:- rabatt på Super X-Shine, 2 för 1 på en liten kaffe & bulle
Optiker Persson - 10% på hela sortimentet
PeGes Nordsjö Idé & Design - 20% på Nordsjö färg, 15% på lagerförda
tapeter, 10% på alla beställningstapeter
Rabalder - 20% på valfritt plagg
Racketstadion - 50% på vuxenpris för en timme tennis, padel eller
badminton
Scorett - Köp 2 par skor och få 20% på båda paren
Skin & Beauty - 20% på valfri ansiktsbehandling, 20% på en valfri vara,
10% på apparatur-behandling
Teknikmagasinet - 25% på radiostyrt
The Bearded Lady - 10% på valfri behandling, 10% på valfri produkt
Twilfit - 20% på valfri vara
Ur o Penn - 25% på alla Black Oak klockor
Vero Moda - 20% på ett helt köp
Väskmakar’n - 20% på hela ditt köp, 10% på resväskor & Guess
Ögonlasern - Kostnadsfri undersökning, 6000:- rabatt på laserbehandling

MIRUM GALLERIA

Albrekts Guld - 20% på valfri vara
Apotek Hjärtat - 20% rabatt vid köp över 300:ICA Kvantum - 10% på hela sortimentet
Panduro - Handla för minst 300:- och få 20% på köpet gäller 3 gånger
Ur o Penn - 25% på alla Black Oak klockor

INGELSTA

Apoteket Hjärtat - 20% rabatt vid köp över 300:Blomsterlandet - 15% rabatt vid köp över 500:- gäller 2 gånger
DjurMagazinet - 20% på ett köp
Eurosko - Köp 2 par skor och få billigaste paret för halva priset
Glitter - 25% på ett helt köp gäller 2 gånger, 3 för 2
ICA Maxi Stormarknad - 50:- vid köp över 500:- gäller 2 gånger
Jack & Jones - 20% på ett köp
Life - 15% rabatt på ett helt köp
Lyko - 20% på ett helt köp gäller 2 gånger
Mio - 100:- i rabatt vid köp över 300:Plantagen - 20% på valfri kruka, 20% på valfri bukett, 20% på valfri grönväxt
Scorett - Köp 2 par skor och få 20% på båda paren
Team Sportia - 20% på ett helt köp
Teknikmagasinet - 25% på radiostyrt
Vero Moda - 20% på ett helt köp
XXL - 10% på ett helt köp

SÖDERKÖPING

Butik Trolltyg - 25% på valfritt plagg, 200:- rabatt på nytt set fransförlängning
Circle K - Tvättrabatt 100:-, 25% rabatt vid släphyra
Guldmakeriet - 10% på omarbetningar eller på valfri vara
Hund & Kattshopen - 30:- för kloklippning, 3 för 2 på valfritt hund- och
kattgodis
ICA Supermarket Söderköping - 10% på hela sortimentet
Lekdax - 15% på ett köp

CAFÉ/RESTAURANG

Brödernas Kafé - 10% på notan, Vid köp av fikabröd bjuder vi på bryggkaffe, 2 st islatte för 60:Café Stinsen - 45:- för en kaffe och bulle
Frasses Hamburgare - Vid köp av valfri meny ger vi dig 20% rabatt, Vi
bjuder på en uppgradering till Hot’n Cheese Strips, Välj en dipp vid köp
av valfritt tillbehör
Härlig Pasta - 20% på valfri varmrätt
Jolla Choklad & Dessert - Köp 2 Hot Chocolate Sticks för 55:-, 10% på
valfri avsmakningsmeny, Halva priset på en valfri kaffe i serveringen eller
att ta med
O’Learys - Boston Celtic BBQ Cheeseburgare 99:-, Biopaket 199:-, Lunch
endast 69:Paradis du Liban - 15% på notan
Pizza Hut - 2 valfria lagerpizzor panpizzor till priset av 1, gäller 2 gånger
Subway - Köp en valfri meny och få en 15 cm sub på köpet, 55:- för
valfri footlong
Wayne’s Coffee - 10% på ett köp
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