UDDEVALLA
TORP, MUNKEDAL, STENUNGSUND,
TJÖRN, ORUST, ÖVERBY

DIN MOBILKOD FINNS
LÄNGST FRAM I HÄFTET!

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

Apotek Hjärtat - 20% på hela sortimentet
Bokströms Guld - 10% på valfritt smycke vid köp över 500:-, 10% på valfri klocka
vid köp över 500:-, 50% på ett batteribyte
Cheri - 20% på ett valfritt plagg, 100:- rabatt vid köp av jeans/byxor
Colorama Gamol - 25% på Alcrofärg och tapeter, 10% på beställningstapeter
Coop Skogslyckan - 10% på ett helt köp
Dressmann - 100:- rabatt vid köp över 500:Friskis&Svettis - Vi bjuder dig och din kompis på gruppträning och gymträning
GF Kroppskultur - Gå 2 betala för 1 på Herr-match, Gå 2 betala för 1 på Dammatch
Hemmakväll - 6,99:-/hg för lösgodis
IFK Uddevalla - Gå 2 betala för 1 på fotboll
Lampan - 10% på valfri vara, 10% på ett helt köp
Lejas Café - 10% på hela ditt köp
Life - 20% på en valfri vara, 15% på ett helt köp
Lindboms Outlet - 10% på en valfri vara, 20% på en valfri vara, 30% på en valfri
vara
Look & Like - 10% på hela sortimentet
Mekonomen - 20% på ett köp i butik, 20% på arbetskostnaden vid ett
verkstadsbesök
Nisses Växter - 10% på växter
O’Learys - 20% på notan
Optiker Liljelood - 50% på märkesbågar eller köp 2 betala för 1 på glasögon,
Synundersökning utan kostnad vid köp av glasögon
Pub 1803 - 2 för 1 på våra burgare
Sagolika Hem - 15% på valfri vara
Staples - 20% på en valfri vara
Stena Line - Res 2 betala för 1 till Danmark
Store 4 Kidz - 15% på hela sortimentet
Uddevalla Rugby - 50% på träningsavgiften för nya medlemmar
Varvet - 20% på mat och dryck
Wienerkonditoriet - 2 för 1 på fika, kaffe/dricka och bulle/kaka

TORP

Accent - 15% vid köp av en vara från Don Donna, 25% vid köp av två varor från
Don Donna
Albrekts Guld - 20% på ett köp
Apotek Hjärtat - 20% på hela sortimentet
Apoteket Måsen - 20% på ett helt köp
Bik Bok - 20% på hela sortimentet vid ett köptillfälle
City Gross - 10% på ett helt köp i butik, 10% rabatt i vår online-butik
Cubus - 20% på en valfri vara
Dressmann - 100:- rabatt vid köp över 500:Dressmann XL - 100:- rabatt vid köp över 500:Eurosko - 20% vid köp av 2 par skor
Glitter - 25% på hela sortimentet
Jack & Jones - 20% på valfri vara
JOY - 20% på ett helt köp
Kahls The & Kaffehandel - 2 för 1 på valfri Take Away, Köp 5 hg the betala för 4,
5% på ett helt köp
Köksaffären Spisen Elon - Kostnadsfritt uppritat Ballingslöv kök eller badrum, 10%
på valfri vitvara/småelsprodukt, 1000:- rabatt på valfri Luftvärmepump
Olles Leksaker - 10% på helt köp
Optik & Hälsa - Ögonhälsoundersökning 595:-, 1:- för synundersökning, 30% på
alla märkesbågar
Panduro - 20% på ett köp
Sängspecialisten - 20% på en valfri vara i vårt mjukvarusortiment, 1000:- rabatt
vid köp av säng
Smycka - 15% på en valfri vara
Stadium - 20% på en valfri vara
Stena Line - Res 2 betala för 1 till Danmark
Stora Coop - 10% på hela sortimentet
Stora Coop Restaurang - Ät 2 betala för 1
The Body Shop - 20% på valfri vara, 50% på brynplockning
Vero Moda - 20% på en valfri vara
Zizzi - 20% vid köp av minst 2 varor

MUNKEDAL

Apoteket Laxen - 30% på en vara
McDonald’s - Köp 2 Big Mac & Co betala för 1
Munkedals Plantskola - 15% på växter vid ett köptillfälle.
P&B Golv - 20% på kakel, klinker och färg
Sibylla - 25% på valfri meny

STENUNGSUND

Adenmarks - 15% på hela sortimentet
Apotek Hjärtat - 20% på hela sortimentet
Aqua Hår - 20% på ett köp i shoppen
Cassels - 20% på en valfri vara
Dressmann - 100:- rabatt vid köp över 500:Eurosko - 20% rabatt vid köp av 2 par skor

Flügger Färg - 20% på färg, 20% på tapeter från Fiona Wall Design, 10 % på
verktyg, 10% på beställningstapet
Gripsholm - 15% på ett helt köp
Happy Homes Ivars Färg - 25% på tapeter från Boråstapeter och Engblad & Co,
25% på Jotun Lady
ICA Kvantum Stenungsund - 100:- rabatt vid köp över 1000:IEMS - 20% på ett helt köp
Korvan - Vid köp över 100:- bjuder vi på en barnmeny
Lekia - 20% på valfri vara
McDonald’s - Köp 2 Big Mac & Co betala för 1
Scorett - 20% på ett par skor
Specsavers Optik - 1:- för synundersökning vid köp av kompletta glasögon, 50%
rabatt på alla progressiva glas vid köp av båge från 795:-, 100:- rabatt vid köp av
linser för minst 6 månader, 20% rabatt på solglasögon
Stenungsbaden Yacht Club - 20% rabatt på Spapaket, söndag-fredag
Stenungsblommor - 10% på hela sortimentet, 15% på hela sortimentet
Stenungsunds Innebandyklubb - Kom 2 betala för 1
Stenungsunds Mur & Skorstensteknik - 10 % vid köp av eldstad eller skorsten
Team Sportia - 15% på ett helt köp, 10% på cykel och tillbehör
The Body Shop - 20% på valfri vara, 50% på brynplockning
Ti Amo - 15% på notan
Vallens Food - 15% vid ett köptillfälle, 10% på lunch

TJÖRN

Apotek Hjärtat - 20% på hela sortimentet
Circle K - 100:- rabatt på Briljanttvätt, 50:- rabatt på Guldtvätt, 25% rabatt på
hyrsläp, 5:- för kaffe och bulle
Happy Homes Ivars Färg - 25% på tapeter från Boråstapeter och Engblad & Co,
25% på Jotun Lady
ICA Nära Höviksnäs - Vi bjuder på en kopp kaffe och kanelbulle
ICA Supermarket Kållekärr - 10% på hela sortimentet
Lottas Bak & Form Surdegsbageri - 50% vid köp av ett surdegsbröd, Köp 4 bullar
och betala för 3
Masoh - 15% på ett helt köp
Masoh+Men - 15% på ett helt köp
Sjöängens Ridshop - 10% på all ryttarkonfektion
Skärhamns Bilverkstad - Vid oljebyte bjuder vi på oljefilter, 250:- för däckbyte, 10%
på service, 10% vid köp av nya däck
Team Sportia - 15% på ett helt köp, 10% på cykel och tillbehör

ORUST

BDS Odens Bildelar - 15% rabatt på ett helt köp
Butik Kiwi - 10% på hela sortimentet
Frendo - En kokt korv med bröd 0:-, Vid köp av smörgås bjuder vi på en kopp kaffe,
100:- rabatt på släp vid dygnshyra
Happy Homes Ivars Färg - 25% på tapeter från Boråstapeter och Engblad & Co,
25% på Jotun Lady
Hemköp - 10% på hela sortimentet
ICA Supermarket Pärlan - 50:- rabatt vid köp över 500:Motorshopen i Henån - 15% på en valfri hjälm, 10% på övriga varor
Orust Optik - 20% på bågen vid köp av kompletta glasögon, 1 månads extra linser
när du tecknar linsabonnemang, 15% på solglasögon
Rick & Bella - 10% på hela sortimentet
Stala IF - Gå 2 betala för 1

ÖVERBY

Accent - 15% vid köp av en vara från Don Donna, 25% vid köp av två varor från
Don Donna
Albrekts Guld - 20% på ett köp
Apotek Hjärtat - 20% på ett köp
Apoteket Etagehuset - 20% på ett helt köp
Bik Bok - 20% på hela sortimentet vid ett köptillfälle
Cassels - 20% på valfri vara
City Gross - 10% på ett helt köp i butik, 10% rabatt i vår online-butik
Cubus - 20% på en valfri vara
Dressmann - 100:- rabatt vid köp över 500:Eat Café & Restaurang - Kom 2 betala för 1, Buffé för 99:- per person
Flora Blommor - 25% på ett köp
Glitter - 25% på hela sortimentet
I Love Frozen Yogurt - 20% på notan
JOY - 20% på ett helt köp
Kronans Apotek - 20% på ett köp
Life - 15% vid köp av våra egna varumärken
Löfgrens hem och trädgård - 20% på ett helt köp
McDonald’s - Köp 2 Big Mac & Co betala för 1
Salong Hype - 20% på en klippning, 20% på en vara
Smarteyes - Gratis synundersökning vid köp av slipade glasögon
Sportson - 10% på cyklar, 15% på cykeltillbehör, 15% på verkstadskostnaden
Stadium - 20% på en valfri vara
Street One - 20% på valfritt plagg
Team Sportia - 15% på ett helt köp, 10% på cykel och elektronik
The Body Shop - 20% på valfri vara
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