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LULEÅ

360 Trampolincenter - 20% rabatt på entré, Lös entré för en timme eller mer så bjuder vi på en liten slush
Accent - 15% på hela sortimentet
Babyproffsen - 20% på Name it kläder
Bad & Värme - 1000:- rabatt på Värmesystem Service, 25% på valfri köks- eller tvättställsblandare vid installerat-och-klart
Bik Bok - 20% på hela sortimentet vid ett köptillfälle
Boströms Ur & Guld - 10% på vårt smyckesortiment, 10% på vårt ursortiment
Brothers - 200:- rabatt vid köp för över 1500:Cervera - 10% på hela sortimentet gäller 2 gånger
Circle K - 100:- rabatt på Ultimat Säsong, 3 för 2 på glass
Circle K - 100:- rabatt på Ultimat Säsong, 3 för 2 på glass
Circle K - 100:- rabatt på Ultimat Säsong, 3 för 2 på glass
Colorama - 15% på lagerförda varor, 10% på lagerförda varor, 10% på lagerförda varor, 20% på lagerförda varor
Doffi – butiken för barn & baby - 10% på ett köp
Electrolux Home - 25% på valfri kockkniv, 25% på valfri stekpanna
Enströms Blommor - 20% på våra krukväxter, 20% på alla ytterkrukor i keramik, 20% på snittblommor vid köp för minst 350:Eurosko - Köp 2 par få 20% rabatt
Eurosko - Köp 2 par få 20% rabatt
Fritz Olsson - 10% på vårt smyckesortiment, 10% på vårt klocksortiment
Hanzens - 10% på hela sortimentet
ia Damunderkläder - 15% på hela sortimentet
ICA Kvantum - 75:- rabatt när du handlar för minst 750:ICA Maxi - 50:- rabatt när du självscannar för minst 500:-, 10% när du handlar online och hämtar i butik
Jack & Jones - 20% vid köp över 1000:Jeansbolaget - 100:- rabatt för varje 500:- du handlar för
JOY - 20% på ett helt köp
Leklust - 10% på valfri produkt från LEGO
Life - 20% på naturlig hudvård, 20% på kosttillskott, 20% på sandaler, tofflor och sportskor
Make Up Store - 100:- rabatt vid köp för 500:Mekonomen Bilverkstad - 500:- rabatt på service eller reparationer över 2000:-, 250:- rabatt på service eller reparationer över 1000:Mekonomen Butik - 25% på valfri vara, 20% på hela sortimentet
Nordsjö Idé & Design - 20% på färg gäller 2 gånger, 20% på alla tapeter gäller 2 gånger
ONLY - 20% på ett helt köp
Opera & Co/Himlakatten - 20% på ett köp
Salong Maskulin - 270:- för klippning
Scorett - 15% på ett köp
Smarteyes - Gratis synundersökning gäller vid 2 tillfällen
Snabbasteg - 150:- rabatt på skor, 10% rabatt på kläder
Specsavers - 1:- för synundersökning vid köp av glasögon från 395:Stadium - 20% på en valfri vara
Svebo Möbler - 10% på valfri soffa, 10% på valfri lampa, 10% på valfri matta
The Body Shop - 50:- rabatt vid köp över 350:-, Brynplockning 50:Topstore - 20% på valfri vara
X-entus biluthyrning - 15% på valfri hyrbil
Xtreme Beauty - 10% på naglar, 10% på hudvård, 10% på hårvård, 10% på produkter
XXL - Handla för 500:- få 100:- rabatt, Handla för 1000:- få 250:- rabatt
Äventyrsbutiken Hägglunds - 150:- rabatt vid köp över 1 000:-

CAFÉ/RESTAURANG

Alcatraz - 20% på hela menyn
Condis - 20% på hela sortimentet
Frasses Hamburgare - 77:- för Skrovmål, 88:- för Super Skrovmål, 10:- rabatt på Chicken Wingsmeny
Järnvägsgrillen - Ostmål 69:-, Ostmål 69:-, JV mål 79:-, JV mål 79:Korvgubben - 79:- för Skrovmål gäller 2 gånger
McDonald’s - Köp en värdemeny och få en valfri efterrätt på köpet, Köp en valfri frukostmeny och få en valfri frukostprodukt på köpet
Subway - Köp en valfri meny och få en 15 cm sub på köpet, 10:- för kaffe och cookie
Wayne’s Coffee - 2 för 1 på varma drycker, 2 för 1 på iste/islatte
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