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LULEÅ 
360 Trampolincenter - 20% på entré för max 2 personer, Lös entré för en timme eller mer så bjuder vi på en liten slush 
Bik Bok - 20% på valfri vara 
Boströms Ur & Guld - 10% på vårt smyckesortiment, 10% på vårt ursortiment 
Carlings - 20% på ett köp över 1500:- 
Cervera - 10% på hela sortimentet (gäller 2 gånger)
Circle K (Gammelstad) - 100:- rabatt på Ultimat Säsong, 2 för 1 på kaffe, 50% på lösgodis 
Circle K (Hertsövägen) - 100:- rabatt på Ultimat Säsong , 2 för 1 på kaffe, 50% på lösgodis
Circle K (Mjölkudden) - 100:- rabatt på Ultimat Säsong (gäller 2 gånger), 3 för 2 på glass (gäller 2 gånger) 
Colorama - 15% på färg & tapet, 10% på badrumsinredning, kakel, klinker & städ, 10% på golv, 20% på rumsmattor 
Doffi – butiken för barn & baby - 10% på ett köp  
Electrolux Home - 25% på valfri kockkniv, 25% på valfri stekpanna 
Elite Stadshotellet - Dubbelrum för 750:- under helger och lov, Dubbelrum 2 nätter för 1200:- under helger och lov, 2 för 1 på frukost 
Elon - 10% på ett helt köp 
Enströms Blommor - 20% på våra krukväxter, 20% på alla ytterkrukor i keramik, 20% på snittblommor vid köp för minst 350:- 
Eurosko - 20% vid köp av 2 par skor (gäller Storheden och Boden)
Eurosko - 20% vid köp av 2 par skor (gäller Smedjan)
Fritz Olsson - 10% på vårt smyckesortiment vid köp över 1500:-, 10% på vårt klocksortiment vid köp över 1500:- 
Hanzens - 10% på en valfri vara 
Hööks - 20% på valfri vara 
ia Damunderkläder - 15% på hela sortimentet 
ICA Maxi - 50:- rabatt när du handlar för minst 500:-, Valfri pizza för 50:- 
Indiska - 100:- rabatt vid köp över 500:-, 250:- rabatt vid köp över 1000:- 
Jeansbolaget - 100:- rabatt för varje 500:- du handlar för 
Life - 15% på valfria varor, 15% på naturlig hudvård, 15% på skor och tofflor 
Luleå Hockey - Gå 2 betala för 1
Mekonomen Bilverkstad - 500:- rabatt på service eller reparationer över 2000:-, 250:- rabatt på service eller reparationer över 1000:- 
Mekonomen Butik - 20% på valfri vara, 15% på hela sortimentet 
Mio - 250:- rabatt vid köp över 500:- 
MQ MARQET - 20% vid köp för minst 300:- 
Niemis Optik - Kostnadsfri ögonhälsoundersökning 
Nordsjö Idé & Design - 20% på färg, 20% på tapeter 
Rizzo - 15% på hela sortimentet 
Salong Maskulin - 270:- för klippning 
Scorett - 15% på ett köp 
Snabbasteg - 150:- rabatt på skor, 10% på kläder 
Specsavers - 1:- för synundersökning vid köp av glasögon från 395:- 
Topstore - 20% på valfri vara 
Wallenbergs Herrekipering - 100:- rabatt per 1000:- du handlar för 
X-entus Biluthyrning - 15% på valfri hyrbil 
XXL - 15% på valfri löparsko, 15% på valfri jacka för barn/junior, 15% på valfri jacka från Höglöfs, 15% på valfritt skidplagg
Äventyrsbutiken Hägglunds - 150:- rabatt vid köp över 1000:-  

CAFÉ/RESTAURANG
Alcatraz - 20% på hela menyn 
Condis - 10% på hela sortimentet 
Glaze BBQ & Bar - 2 för 1 på hamburgare, 2 för 1 på wings 
Järnvägsgrillen - Skrovmål 89:-, Super Skrovmål 99:- 
Korvgubben - 85:- för Skrovmål (gäller 2 gånger)  
McDonald’s - Köp en värdemeny och få en valfri efterrätt på köpet, Köp valfri frukostmeny och en få valfri frukostprodukt på köpet 
Pepe’s Restaurang och Pizzeria - 2 för 1 på pizza nr. 1–15, 3 för 2 på pizza nr. 1–31 vid avhämtning 
Porsöns Restaurang & Pizzeria - 2 för 1 på pizzor i klass 1 vid avhämtning, Köp 3 betala för 2 på pizzor i klass 1 och 2 vid avhämtning 
Subway - Köp en valfri meny och få en 15 cm sub på köpet, 10:- för kaffe och cookie 
Taco Bar - 2 för 1 på all mat 
The Bishops Arms - Köp 2 Bishops hamburgare och betala för 1 (gäller lördagar 13–17) 
Wayne’s Coffee - 2 för 1 på varma drycker, 2 för 1 på iste, 2 för 1 på glass, 70:- för valfri sallad 
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