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100:–

LADDAT MED ERBJUDANDEN INOM  
SHOPPING OCH NÖJE FÖR HELA FAMILJEN!



FALKENBERG 
AD Bilverkstad ER-Bilkyl - 20% på arbetskostnaden vid ett verkstadsbesök 
Anderbergs Skor - 10% på ett par damskor, 10% på ett par herrskor 
Apotek Hjärtat - 20% på ett helt köp 
Colorama/Beranders Färg - 25% på ett helt köp 
Coop (Arvidstorp) - på ett köp när du handlar över 500:- 
Coop (Gallerian) - 10% på ett helt köp  
Coop (Slättenvägen) - 10% på ett köp när du handlar över 500:- 
Dressmann - Handla 2 varor och få 50% på den billigaste 
Eco Emerald - 20% på klassisk massage 
Elon - 12% på en valfri vara 
Em home Heberg - Handla för 500:- och få 250:- i rabatt, Fri frakt vid köp över 10 000:- 
Eriks Fönsterputs - Fast pris 223:- första gången 
Falkenbergs Bowlinghall - Hyr 2 banor till priset av 1 
Flügger Färg - 20% på färg, 20% på tapeter, 20% på lim, 10% på Flügger verktyg 
Hemmakväll - 20% på lösviktsgodis 
Intersport - 20% på en valfri vara 
Klockmaster - 15% på ett helt köp 
Kronans Apotek (Nygatan) - 20% på en valfri vara 
Kronans Apotek (Sandgatan) - 20% på en valfri vara 
Lilla Hälsokompaniet - 15% på ett helt köp, 10% på en behandling 
Lyckohjärtat - 20% på ett helt köp 
MFitness - Två gratis träningar 
Nordic Wellness - En veckas gratis provträning, 20% på årskort 
Specsavers - 1:- för synundersökning vid köp av kompletta glasögon, 50% rabatt på alla bågar, gäller vid köp av 
båge från 795:-, 100:- rabatt vid köp av linser för minst 6 månader 
Speedy Bilservice - 20% på arbetskostnaden vid ett verkstadsbesök, 50% på första säsongen i vårt däckhotell 
Svenssons Ur & Optik - 250:- rabatt vid köp över 500:- 
Team Sportia - 15% på en vara 
Ticket - 400:- rabatt vid egenpaketerad resa som överstiger 10 000:-, Boka en charterresa för minst 10 000:- 
och få en gåva på köpet 
Ur&Penn - 3 för 2 på smycken, 20% på Axcent klockor 

CAFÉ/RESTAURANG
Eko-LOGISKT - 10% på valfri maträtt eller behandling, 15% på valfri maträtt eller behandling 
Falkmanska Cafét - 2 för 1 på lunch 
Harrys - 2 för 1 på lunch, 2 för 1 på Harrys hamburgare 
La Vita - 3 för 2 på pizza 
Sibylla - 2 st Super Meal 149:-, 65:- för ett Magic Meal, 65:- för ett Sibylla Meal, 40:- för en Fun Box 
Subway - Köp en valfri meny och få en 15 cm sub på köpet, 10:- för kaffe och cookie 
Västra Bageriet - 20% vid ett köptillfälle 

031-742 55 55 | info@idrottsrabatten.se


