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BJÄRRED/LOMMA
Apotek Hjärtat - 50:- rabatt när du handlar för minst 250:- 
BBQ House - 100:- rabatt vid köp för minst 500:-, 200:- rabatt vid köp 
för minst 1000:-, 300:- rabatt vid köp för minst 1500:- 
Bjärreds Kemtvätt - 100:- rabatt på valfri tvätt över 300:- 
Borgeby Fågel & Vilt - 100:- rabatt vid köp för minst 500:- 
Borgeby Kryddgård - 100:- rabatt vid köp för 500:-, 20% på en valfri bit ost 
Burger King - Få en Whopper vid köp av ett Whopper Meal (gäller 
obegränsat med gånger under häftets giltighetstid) 
Café Bien - 20% på alla pastarätter 
Carlssons Hårmode - 100:- rabatt på valfri behandling över 500:-, 
20% på valfri produkt 
Däckteam i Lomma - 200:- rabatt på valfritt köp över 500:- eller 20% 
på hjulskifte 
Ekbacken 939 - 20% på alla krukor 
Eriks Fönsterputs - Fast pris 223:- första gången 
Espresso House - 2 för 1 på standard varm dryck 
HK Ankaret - 2 för 1 på inträde, En gratis kaffe 
ICA Supermarket Bjärred - 200:- rabatt vid köp över 1000:- (gäller 2 
gånger), 100:- rabatt vid köp över 750:- (gäller 2 gånger), 75:- rabatt vid 
köp över 500:- (gäller 2 gånger)  
Jenny Sandberg Fotograf - 500:- rabatt på din fotografering 
Kiviks Musteri på Solnäs Gård - 2 för 1 på äppelkaka med vaniljsås och 
kaffe, 50:- rabatt i butiken när du handlar för 250:- eller mer 
La Greppia - 2 för 1 på lunch 
Lomma Hembageri - 50% på valfria frukostbullar, 50% på en valfri dryck 
och ett fikabröd 
Nordic Wellness (Bjärred) - En veckas gratis provträning, 20% på 
årskort
Nordic Wellness (Lomma) - En veckas gratis provträning, 20% på 
årskort 
Sundets Hudvård - 100:- rabatt på valfri behandling över 500:-, 20% på 
valfri produkt
Österlens Poolcenter - 20% på pool- & spakemikalier 

CENTER SYD
Burger King - 2 för 1 på Whopper Cheese Meal, 2 för 1 på Chicken Royal 
Meal, 2 för 1 på BBQ Cheese Bacon Meal, 2 för 1 på Big King XL Meal 
Dressmann - Köp 2 varor och få 50% på den billigaste 
Espresso House - 2 för 1 på standard varm dryck 
Jeansbolaget - 100:- rabatt vid köp för minst 500:-, 200:- rabatt vid köp 
för minst 1000:-, 300:- rabatt vid köp för minst 1500:- 
Kitch’n - 30% på en valfri vara för medlemmar och nya medlemmar till 
ordinarie pris 
Leklandsfabriken - Kom 2 betala för 1 på veckodagar 
Leonard & Charlotte - 100:- rabatt vid köp för minst 500:-, 200:- rabatt 
vid köp för minst 1000:-, 300:- rabatt vid köp för minst 1500:- 
Life - 15% på ett helt köp för minst 350:- 
MQ MARQET - 20% vid köp för minst 300:- 
Outlet Syd - 20% på valfri vara 
Scorett - 20% vid köp av två par skor 
Sportcenter Syd - 15% på Shuffleboard/Bowling, 15% på Clip and Climb, 
Ät valfri varmrätt för 4 stycken och vi bjuder på 1 timma padel 
Stadium - 100:- rabatt vid köp över 500:-, 200:- rabatt vid köp över 
1000:-, 300:- rabatt vid köp över 1500:-, 20% på valfri vara 
Subway - Köp 2 st 15 cm sub eller 2 sallader och få den billigaste på köpet 
Vero Moda - 20% på en valfri vara

NOVA/LUND
Arken Zoo - 100:- rabatt vid köp för minst 500:- 
Bik Bok - 20% på valfri vara 
Brothers - 20% på en valfri vara 
Carlings - 20% på ett köp över 500:- 
Cervera - 100:- rabatt vid köp för minst 500:- 
Dressmann - Köp 2 varor och få 50% på den billigaste 
Espresso House (Nova Lund) - 2 för 1 på standard varm dryck 
Espresso House (Lund) - 2 för 1 på standard varm dryck 
Jack & Jones - 30% på ett helt köp, 20% på ett helt köp, 100:- rabatt vid 
köp för minst 500:- 
John Henric - 20% på ett helt köp 
Kitch’n - 30% på en valfri vara för medlemmar och nya medlemmar till 
ordinarie pris 
Makalöst Heminredning & Presenter - 20% på ett köp 
Mekonomen Butik - 100:- rabatt vid köp för minst 500:-, 200:- rabatt vid 
köp för minst 1000:-, 300:- rabatt vid köp för minst 1500:- 
MQ MARQET (Nova Lund) - 20% vid köp för minst 300:- 
MQ MARQET (Lund) - 20% vid köp för minst 300:- 
Stadium - 100:- rabatt vid köp för minst 500:-, 200:- rabatt vid köp för 
minst 1000:-, 300:- rabatt vid köp för minst 1500:-, 20% på valfri vara 
Teknikmagasinet - 100:- rabatt vid ett skärmbyte, 100:- för displayskydd 
i glas 
Vero Moda - 20% på valfri vara 

MALMÖ
Albrekts Guld (Emporia) - 20% på ett köp 
Albrekts Guld (Mobilia) - 20% på ett köp 
Bik Bok (Emporia) - 20% på valfri vara 
Bik Bok (Triangeln) - 20% på valfri vara 
Brothers - 20% på en valfri vara 
Dogman - 15% på hela sortimentet 
Extremezone - Kom 2 betala för 1 på måndagar-torsdagar 
Jump - Kom 2 betala för 1 på måndagar-torsdagar 
Kitch’n (Emporia) - 30% på en valfri vara för medlemmar och nya medle-
mmar till ordinarie pris 
Kitch’n (Mobilia) - 30% på en valfri vara för medlemmar och nya medle-
mmar till ordinarie pris 
MQ MARQET - 20% vid köp för minst 300:- 
Teknikmagasinet - 100:- rabatt vid ett skärmbyte, 100:- för displayskydd 
i glas 

ÖVRIGA ERBJUDANDEN
Comboloan - Förhandla dina bolån och få 1000:- till din förening       
Customize Ninja - 10% på egendesignade matchtröjor      
Daftö Resort - Få tillbaka 10% av boendet       
Dogman - 20% på hela sortimentet      
Grip Division - 15% på strumpor      
Jacson - 20% på ett helt köp      
LEWA of Sweden - När du beställer minst 4 förpackningar LEWA bjuder 
vi på ytterligare 2 st      
Padelspecialisten - 15% på ett helt köp      
Team Sales Store - 25% på hela sortimentet       
Zcooly - Få första månaden gratis      
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