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SKÖVDE
30K Store - 1500:- rabatt på valfri elcykel, 20% på valfri cykelhjälm, 699:- för 
guldservice på cykel 
Apotek Hjärtat - 20% på ett köp 
Apoteket Tranan/Apoteket Kärnan - 20% på ett helt köp 
Babyproffsen - 10% på ett helt köp 
Bagare Brage - 2 för 1 på kaffe och bakelse 
Beijer Bygg - 10% på ordinarie lagersortiment 
Bik Bok - 20% på valfri vara 
BLANK The Hub - 15% på valfritt plagg 
Blomsterlandet - 30% på valfri växt, 30% på valfri snittbukett eller växtarrangemang 
Boligheter - 10% på ett helt köp 
Brand Studios - 10% på ett helt köp 
Brothers - 20% på en valfri vara 
Caparol Färg - 25% på Caparol färg, 20% på verktyg och tapet 
Carlings - 20% på ett köp över 1500:- 
Circle K - Köp 2 betala för 1 på Ultimat Säsong (gäller 2 gånger)
Clarks - 15% på valfritt plagg 
Colorama – Billinge Färg - 25% på färg från Alcro och Jotun, 20% på tapeter, 
20% på kakel och klinker, 10% på inredning 
Coop - 50:- rabatt vid köp över 500:- 
Cubus - 20% på valfri vara 
Dogman - 15% på hela sortimentet 
Elon - 15% på hela vårt sortiment, 10% på luftvärmepumpar, 5% på rea- och 
specialpriser, 20% vid köp av kök från Ballingslöv 
Espresso House (Elins Esplanad) - Köp 2 standard varma drycker, betala för 1 
Espresso House (Skaraborgs Sjukhus) - Köp 2 standard varma drycker, betala för 1 
Espresso House (Skövde Resecentrum) - Köp 2 standard varma drycker, betala för 1 
Fästningens Trafikskola - 50% på en körlektion bil á 55 minuter 
Flügger Färg - 25% på Flügger Färg, 20% på tapet 
Fotocenter - 10% på ID-, körkorts-, visum- och passfotografering, 10 % på
beställning av studentskylt, 1,99:-/st på digitalbilder, 10% på fotobok 
GATS - 20% på ett helt köp 
Guldsmederna Ur & Guld - 50% på batteribyte, 15% på klocka, 15% på smycken 
10% på reparationer, 10% på Schalins ring, 50% för polering av ring 
Hentorp Pizzeria - 30:- rabatt vid köp av 4 pizzor 
ICA Maxi Stormarknad - 50:- rabatt när du handlar andra varor för minst 500:- 
ICA Nära Blomman Stöpen - 50:- rabatt vid köp över 500:- eller 100:- rabatt vid 
köp över 1000:- 
ICA Nära Skultorp - 10% vid köp över 500:- 
Icona Färg & Interiör - 25% på färg från Alcro, Colorex, Jotun och Hagmans, 20% 
på tapeter, 15% på kakel och klinkers 
Jack & Jones - 20% på ett helt köp 
Laserdome - Spela 2 spel Laserdome (160:-) och betala endast för 1 spel (100:-), 
Spela 8 spel Virtual Reality (140:-) och betala endast för 4 spel (80:-) 
Lekia - 20% på ett helt köp 
Life - 15% på två eller fler varor 
Lottas Massage & Hudvård - 20% på valfri ansiktsbehandling, 20% på valfria 
produkter vid ett köptillfälle 
Mangos - Vid köp av valfri kötträtt så bjuder vi på valfri förrätt 
Mariesjögrillen - Köp 2 menyer och få 50% på den billigaste menyn 
McDonald’s Norrmalm - Köp en valfri värdemeny från 60:- och få en Cheeseburgare 
på köpet, Köp 2 valfria värdemenyer från 60:- och få ett Happy Meal på köpet 
Mekonomen Butik - 15% på ett köp 
MQ MARQET - 20% vid köp för minst 300:- 
Nordic Wellness - En veckas gratis provträning, 20% på årskort 
Ortopedservice - 50:- rabatt vid köp av ortos, tex. knä-, fotleds-, armbågsskydd 
m.fl. över 300:-, 100:- rabatt vid nybeställning av ortopediska skoinlägg, 10% på 
barn-, dam-, herrskor (ej MBT) i butiken på Stallsiken 
Pizzeria Milan - Köp 3 pizzor och få en 2 liters läsk kostnadsfritt 
Plantagen - 20% på valfri växt, 20% på valfri bukett, 20% på valfri kruka 
Preem - 50% på biltvätt, 50% på släphyra, 50% på kaffe och bulle 
PULS - Två veckors gratis provträning, 20% på alla gymkort, Halva priset på en 
timma av valfri racketsport 
Quality Hotel Prisma - 10 luncher för 700:– 
Restaurang Valle - 15:- rabatt på dagens lunch 
Rizzo - 20% på allt från Don Donna 
Sibylla - 60:- för Big Meal eller Sibylla Meal 
Skövde Tennis - Gå 2 till priset av 1 på våra Xpress-kurser 
Specsavers - 1:- för synundersökning, 50% på en kontaktlinsundersökning 
Spirit of St Louis - 15% på ett helt köp 
Sportson - 10% på allt i butiken, 15% på alla hjälmar 
Stadium - 20% på en valfri vara 
Stora Coop - 50:- rabatt när du handlar för minst 500:- 
Subway - Köp en valfri meny och få en 15 cm sub på köpet, 10:- för kaffe och 
cookie 
Syster & Bror - 50:- på valfri behandling, 25% på vårt produktsortiment 
Team Sportia - 15% på hela sortimentet, 20% på en cykelhjälm 
SÖTT och SALT - 20% på lösgodis 
Ten Lanes - 15% på bowling/shuffleboard/biljard och mat på söndag-tisdag 
UJ Terräng & Förarutbildning AB - 50% på en körlektion bil á 55 minuter, 100:- 
rabatt på introduktionskurs, 100:- rabatt på AM-kurs 
Zerva - 100:- rabatt på tvättmedel från PLS, 20% på produkter från PLS, 20% på 
produkter från Vikan 

TIBRO
Apoteket Svanen - 20% på ett helt köp 
Aroma Kroppsvård - 20% på makeup från Maria Åkerberg, 50:- rabatt på hand/
fotkräm från Maria Åkerberg 
Bagare Brage - 2 för 1 på kaffe och bakelse 
billigamobilskydd.se - Ta 3 betala för 2 
Colorama - 25% på färg, 10% på tapeter, 15% på kakel & klinker 
Din Stil - 20% vid köp över 500:-, 30% vid köp över 1000:- 
Elon Jonsons Elektriska - 10% på belysning, 50% på ett paket dammsugarpåsar 
Frendo - 15% på valfri tvätt, 15% på släphyra 
GLK Produkter - 15% på ett köp för privatpersoner 
ICA Supermarket - 25:- rabatt vid köp över 250:- 
Millners - 50% på frukostbuffé på fredagar 
Olssons Fiske - 549:- för 13 Fishing Haspelset med rulle, spö och lina 
Rultiga Rut Hälsa för kropp & själ - 10% på en valfri behandling 
Sibylla - Köp en Super Cheese Bacon Meal och få en valfri funbox på köpet 
Tibro Glasverkstad - 10% på vårt butikssortiment, 10% på aktiviteter och kurser i 
glasblåsning 
Walters Frisersalong - 50% på Osis Spray, 15% på alla kläder och scarfs 

TIDAHOLM
Apotek Hjärtat - 20% på hela sortimentet 
Circle K - 50% på Ultimat Säsong, 25% på hyrsläp 
Coop - 50:- rabatt vid köp för minst 500:- eller 100:- rabatt vid köp för minst 1000:- 
Eddies Pizzeria - Köp 3 pizzor betala för 2, 15:- rabatt på valfri familjepizza 
Elon - 10% på ett köp i butiken 
Marias Salong - 15% på färgning inklusive trådning av bryn, 15% på slingor 
inklusive trådning av bryn 
Memories By Julia - 20% på en fotografering, 20% på kort för Körkort/ID 
Sportringen - 15% på kläder och skor vid ett köptillfälle
Spångsjö Färg - 20% på ett helt köp i butiken i Tidaholm  
Step In - 10% på hela sortimentet 
Tidaholms Djur & Djurartiklar - 20% på hundtillbehör, 20% på akvariefiskar 
Toro Färg och Heminredning - 20% på färg från Caparol, 15% på alla tapeter,
15% på heminredning 
Tre Får Leksaker - 20% på leksakssortimentet 

FALKÖPING
Apoteket Kronan - 20% på ett helt köp 
Axel & Ebba - 20% på valfri vara 
Bowlingstället Falköping - 20% på en timme bowling, 20% på en timme shuffle-
board, 10% på helgbuffé 
Cervera - 20% på hela sortimentet 
Circle K - 169:- rabatt på Ultimat Säsong, 50% på hyrsläp 
Coop - 10% på hela sortimentet 
Elon - 15% på hela vårt sortiment, 10% på luftvärmepumpar, 5% på rea- och 
specialpriser, 20% vid köp av kök från Ballingslöv 
Espresso House - Köp 2 standard varma drycker, betala för 1 
Icona Färg & Interiör - 25% på färg från Alcro, Colorex, Jotun och Hagmans, 20% 
på tapeter, 15% på kakel och klinkers 
Jack & Jones - 20% på ett helt köp 
Kurorten Mösseberg - 25% på a la carte menyn, 50:- rabatt på vår lunch, 10% på 
Teaterbarens a la carte, 100:- rabatt på ett lunchkort, 20% på Teaterbarens a la carte 
Mekonomen - 15% vid ett köp 
Mingus - 10% på notan 
Nordic Wellness - En veckas gratis provträning, 20% på årskort 
Odenbadet - 2 för 1 på entré 
PULS - Två veckors gratis provträning, 20% på alla gymkort
Ring Fysio - 15% på 10-kort träning, 20% på föreläsningen ”Akut omhändertagande 
vid skada” 
Sibylla - 59:- för Magic Meal 
Specsavers - 1:- för synundersökning, 50% på en kontaktlinsundersökning 
Spångsjö Färg - 20% på ett helt köp i butiken i Falköping 
Vero Moda - 20% på ett helt köp  

MARIESTAD
Apotek Hjärtat - 10% på hela sortimentet 
Badhuset i Mariestad - 2 för 1 på entré 
Espresso House - Köp 2 standard varma drycker, betala för 1 
Happy Homes - 20% på färg, 15% på tapeter 
Mekonomen - 15% vid ett köp 
OKQ8 - 50% på biltvätt 
Staples - 20% på en valfri vara 
SÖTT och SALT - 20% på lösgodis 
Ögonvrån - 2 för 1 på solglasögon från Ray-Ban 

TÖREBODA
Br. Anderssons Möbler - Handla för minst 1 000:- och få 400:- i rabatt 
ICA Supermarket - Handla för 250:- och få 25:- rabatt 
MP’s Mack - 25% på biltvätt, 25% på släphyra, 10% på bilhyra 


