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TROLLHÄTTAN

Apoteket Björnen - 20% på ett helt köp
Apoteket Svanen - 20% på ett helt köp
Arena Älvhögsborg - 15% på medlemskap, 1 kostnadsfritt besök till vårt
inomhusbad, 1 kostnadsfritt besök till gym, gruppträning, CrossFit & relax
Beijer Bygg - 10% på ordinarie lagersortiment
Best Western Hotel Trollhättan - Frukostbuffé för 70:-/person
Buddy’s Food Bowling & Bar - 140:- per bana och timma, Ät middag så
bjuder vi på bowling eller shuffleboard
Colorama - 20% på färg, tapet och tillbehör, 10% på kakel, klinker, fix
och fog
Coop Kronhjorten - 10% på ett helt köp
Elon Storgatans Elektriska - 50% på dammsugarpåsar, 20% på lampor
och armaturer, Fri hemleverans vid köp av vitvaror från Husqvarna
Espresso House - Köp 2 standard varma drycker, betala för 1
Flora Blommor - 25% på ett köp
Hemmakväll - 6,99:-/hg för lösgodis
ICA Supermarket Matmor - 50:- rabatt vid köp över 500:ICA Supermarket Sylte Center - 10% på hela sortimentet
Kungsportens Trafikskola - 20% på teoriavgift för bil och MC
Life - 15% på ett helt köp
Lilla Edets Tennisklubb - Tennislektion för halva priset
MECA Bilverkstad - 20% på arbetskostnad vid reparation/service,
Fri efterkontroll i samband med reparation på 2:or, 50% på hjulinställning
i samband med reparation
Nordic Wellness - En veckas gratis provträning, 20% på årskort
Nordins - 15% på hela sortimentet
Nordsjö Idé & Design Färgkompaniet - 20% på färg & tapeter, 20% på
kakel & klinker, 15% på badrumsmöbler
OKQ8 - 25% på släpvagnshyra, 50:- rabatt på X-shine
O’Learys - 15% på notan
Optiker Liljelood - 50% på märkesbågar eller köp 2 betala för 1 på
glasögon, Synundersökning utan kostnad vid köp av glasögon
Pasión Tapas & Wines - 15% på notan för 2 personer
Scandic Swania - 2 för 1 på frukost
Se Optik - 15% på kompletta glasögon
Staples - 20% på valfri vara, 10% på bläck och toner
Swensons Guld - 10% på valfritt smycke vid köp över 500:-, 10% på valfri
klocka vid köp över 500:-, 50% på ett batteribyte
Trollhättan Badminton Center, Innovatumhallen - 50% på banhyra
Wäxthuset i Lilla Edet - 20% på hela sortimentet

ÖVERBY

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
Carlings - 20% på ett köp över 500:Cassels - 20% på valfri vara
City Gross - 10% på ett helt köp i butik om du är eller blir Priokund hos
oss, 100:- rabatt på valfri matkasse på citygross.se
Cubus - 20% på en valfri vara
Dressmann - 100:- rabatt vid köp över 500:Espresso House - Köp 2 standard varma drycker, betala för 1
Kronans Apotek - 20% på ett köp
Life - 15% på ett helt köp
Löfgrens Hem och Trädgård - 20% på ett helt köp
McDonald’s - Köp 2 Big Mac & Co betala för 1
MQ MARQET - 20% vid köp för minst 300:Rizzo - 15% vid köp av en vara från Don Donna, 25% vid köp av två varor
från Don Donna
Salong Hype - 20% på en klippning, 20% på en vara
Sportson - 10% på en cykel, 15% på cykeltillbehör, 15% på
verkstadskostnaden vid reparation
Stadium - 20% på en valfri vara
Team Sportia - 15% på ett helt köp, 10% på cykel och elektronik
The Body Shop - 20% på valfri vara

VÄNERSBORG

Apotek Hjärtat - 20% på hela sortimentet vid ett köptillfälle
Apoteket Tranan - 20% på ett köp
Corner - 10% vid köp över 500:-, 20% vid köp över 1200:Dressmann - 100:- rabatt vid köp över 500:Espresso House - Köp 2 standard varma drycker, betala för 1
Färg & Tapetlagret - 20% på tapeter, 20% på färg, 10% på kakel
Flügger Färg - 20% på färg, 20% på tapet från Fiona Wall Design,
20% på lim, 10% på Flügger verktyg
Hemköp City - 10% på hela sortimentet vid köp över 500:Hemmakväll - 15% på lösgodis
Hotell Hehrne Kök & Konferens - 2 för 1 på frukost
ICA Supermarket Älgen - 10% vid köp över 500:Kök & Bar 93 - Ät 2 betala för 1 alla fredagar och lördagar
Malmströms Guld/Smycka - 10% på valfritt smycke vid köp över 500:-,
10% på valfri klocka vid köp över 500:-, 50% på ett batteribyte
Mekonomen Bilverkstad - 15% på valfri service, 15% på reservdelar vid
valfri reparation
Nordic Wellness - En veckas gratis provträning, 20% på årskort
Nya Skor - 100:- rabatt vid köp över 500:Optiker Liljelood - 50% på märkesbågar eller köp 2 betala för 1 på
glasögon, Synundersökning utan kostnad vid köp av glasögon
Pizzeria Rimini Vargön - 15% på notan
Relaxx Floating - 100:– rabatt på Floating, 100:- rabatt på Djupgående
massage, 100:- rabatt på Automatisk Soldusch, Köp 3 behandlingar
betala för 2, 10% rabatt hos Hudterapeuten
Sibylla - 129:- för 2 st Super Meal, 65:- för ett Magic Bacon Meal, 59:för Sibylla Meal, 30% på valfritt Meal, 35:- för en Funbox
Skräcklestugan - 2 för 1 på kaffe och våffla
Vargöns Trafikskola - 20% på teoriavgift för bil och mc

TORP

Albrekts Guld - 20% på ett köp
Apotek Hjärtat - 20% på hela sortimentet
Apoteket Måsen - 25% på valfri vara
Bik Bok - 20% på hela sortimentet vid ett köptillfälle
Carlings - 20% på ett köp över 500:City Gross - 10% på ett helt köp i butik om du är eller blir Priokund hos
oss, 100:- rabatt på valfri matkasse på citygross.se
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
Kahls The & Kaffehandel - 2 för 1 på valfri Take Away Köp 5 hg te 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
McDonald’s - Köp 2 Big Mac & Co betala för 1
MQ MARQET - 20% vid köp för minst 300:Olles Leksaker - 10% på ett helt köp
Optik & Hälsa - Ögonhälsoundersökning 595:-, 1:- för synundersökning,
30% på alla märkesbågar
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
Stora Coop - 5% på hela sortimentet
Stora Coop Restaurang - Ät 2 betala för 1
Teknikmagasinet - 100:- rabatt vid ett skärmbyte, 100:- för displayskydd
i glas
The Body Shop - 20% på valfri dagkräm
Vero Moda - 20% på en valfri vara
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