
HALMSTAD
LAHOLM, BÅSTAD, VÄLA

DIN MOBILKOD FINNS  
LÄNGST FRAM I HÄFTET!

Gäller t.o.m. 2023-08-31

100:–

LADDAT MED ERBJUDANDEN INOM  
SHOPPING OCH NÖJE FÖR HELA FAMILJEN!



HALMSTAD
AD Bildelar - 15% vid ett köptillfälle 
Ahlbäcks Trafikskola - 30% på anmälningsavgiften 
Anette & Maries Hudvård - 20% på ett köp över 500:- 
Apotek Hjärtat - 20% vid köp över 350:- 
Bik Bok - 20% på valfri vara 
Burger King - 2 för 1 på Whopper Meal 
Bäckakrogen - 2 för 1 på lunch 
Cervera - 20% på ett helt köp 
Circle K (Getinge) - 25% på Ultimat säsong, 25% på släphyra 
Circle K (Järnvägsleden) - 50% på Ultimat säsong, 25% på släphyra 
City Gross - 10% på ett helt köp
Coop (Flygaregatan) - 10% på ett köp när du handlar över 500:- 
Coop (Furuvägen) - 10% på ett helt köp 
Coop (Fyllinge) - 10% på ett helt köp 
Coop (Gamletull) - 10% på ett helt köp 
Dogman - 25% på varumärket Dogman 
Dogz - 20% på en valfri vara 
Elon Kökspunkten - - 12% på en valfri vara 
Eriks Fönsterputs - Fast pris 270:- första gången 
Espresso House (Köpmansgatan) - 50% på valfritt bakverk vid köp av standard dryck 
Espresso House (Storgatan) - 50% på valfritt bakverk vid köp av standard dryck
Friskis&Svettis Halmstad - Träna för 329:- i månaden 
Grottans Blommor - 15% på valfri vara 
Guldfynd - 20% på ett köp 
Halmstad Factory Outlet - 10% på hela sortimentet 
Halmstads Färghus & Inspiratören - 25% på färg och tapeter
ICA Maxi Stormarknad Högskolan - 10% på ett köp i vår onlinebutik 
Lampaffären - 10% på en valfri vara vid ett köptillfälle 
Mekonomen - 15% på ett köp 
Mio - Handla för 500:- och få 250:- i rabatt 
Nordic Wellness - En veckas gratis provträning, 20% på årskort 
NP Nilsson - 50:- rabatt vid köp för minst 300:- 
Nyhems Kemtvätt & Skrädderi - 20% på all kemtvätt, 50% på kemtvätt vid inlämning 
av skrädderi 
Plantagen - 25% på ett köp 
Preem (Nya Tylösandsvägen) - 50% på bilvätt, 50% på hyrsläp, Ät 2 betala för 1 
Preem (Strandvallen) - 50% på bilvätt, 50% på hyrsläp, Ät 2 betala för 1 
Rizzo - 20% på ett helt köp 
Scandic Hallandia - 2 för 1 på frukost 
Skomodellen - 20% på ett par skor, 10% på Eccoskor 
Smycka - Gratis puts av ett smycke, 15% på valfritt silversmycke, 15% på valfri guldring 
Specsavers - 1:- för synundersökning vid köp av glasögon, 50% rabatt på alla bågar 
vid köp av båge från 795:-, 100:- rabatt vid köp av linser för minst 6 månader 
Sportringen - 25% på valfri vara 
Sportson - 25% på valfritt köp 
Team Sportia - 15% på ett köp 
Vår Bistro - Köp 2 baguetter och betala för 1 
Wayne’s Coffee - 2 för 1 på varma drycker, 20% på hela sortimentet 
X:-tra - 10% på ett helt köp 

HALLARNA
Albrekts Guld - 20% på en valfri vara 
Bik Bok - 20% på valfri vara 
Brothers - 15% på en valfri vara 
Carlings - 20% på ett köp över 1500:- 
Cassels - 20% på valfri vara 
Circle K - 25% på Ultimat säsong, 2 för 1 på kaffe & bulle 
Espresso House - 50% på valfritt bakverk vid köp av standard dryck på menyn 
Good Morning+ Halmstad - Frukostbuffé 190:- för 2 personer 
Guldfynd - 20% på ett köp 
IEMS - 20% på ett helt köp 
Jack & Jones - 20% på valfri vara 
MQ Marqet - 15% på utvalda varumärken vid köp för minst 300:- 
Panduro - 20% på ett köp 
Piraia - 20% vid köp över 1000:- 
Pizza Hut - 2 valfria Large Panpizzor till priset av 1 vid Take Away 
Smycka - Gratis puts av ett smycke, 15% på valfritt silversmycke, 15% på valfri guldring 
Stadium - 20% på valfri vara 
Stora Coop - 10% på ett köp när du handlar över 500:- 
Teknikmagasinet - 100:- rabatt vid ett skärmbyte, 100:- för displayskydd i glas 
Trendbags - 20% på en resväska, 20% på en handväska 
Ur & Penn - 20% på alla Black Oak klockor 
Vero Moda - 20% på en valfri vara 
Wagner - 15% på ett klädesplagg, 20% på ett klädesplagg, 25% på en parfym/deodorant 
Yogiboost - 20% på frozen yoghurt 

LAHOLM
AD Bildelar - 15% vid ett köptillfälle 
Apotek Hjärtat - 20% vid köp över 350:- 
Conditori CECIL - 50% på kaffe och vetebröd (gäller 2 gånger) 
Eriks Fönsterputs - Fast pris 270:- första gången 
Flickorna på Ullmans - 20% på valfri produkt från Schwarzkopf 
Guldfynd - 20% på ett köp 
Happy Homes - - 25% på lagerförda varor, 20% på beställningstapeter 
Hotell & Spa Lögnäs Gård - 25% på dag/kvälls-spa för 2 personer, 300:- rabatt på 
logi, drink+middag och fritt spa 
ICA Maxi Mellbystrand - 10% på ett köp 
Nordic Wellness - En veckas gratis provträning, 20% på årskort 
NP Nilsson - 50:- rabatt vid köp för minst 300:- 
Preem - 50% på vår Preemiumtvätt 
Tjäders Väskor & Accessoarer - 15% på valfri vara, 15% på webben 

BÅSTAD
Apoteket - 20% på ett helt köp 
Aquagripp Pool & Spa - 10% på pool- och spatillbehör 
Boarpsgårdens Fisk & Delikatesser - 10% rabatt 
Elins Blommor i Boarp - 10% på ditt första köp, 15% på ditt andra köp, 20% på ditt 
tredje köp 
Elon Kökspunkten - 12% på valfri vara 
Eriks Fönsterputs - Fast pris 270:- första gången 
Flower House Båstad - 20% på hela sortimentet 
Friskis & Svettis Båstad - Köp 5 PT-timmar och få en 6e på köpet, Valfritt pass 
kostnadsfritt, 10% på träningskort 
ICA Supermarket Båstad - 10% på sortimentet 
KläDej i Boarp - 20% på en valfri vara 
Kötthallen - 10% på sortimentet 
Kronans Apotek - 25% på en valfri vara, 10% på ett helt köp 
Le Visage - 20% på en valfri vara 
Magasinet i Båstad - 20% på en valfri vara från presentavdelningen, 1500:- rabatt på 
möbelavdelningen 
Nordic Wellness - En veckas gratis provträning, 20% på årskort 
NP Nilsson - 50:- rabatt vid köp för minst 300:- 
Outlet Syd - 20% på valfri vara 
Sands Bakficka - 20% på notan 
Scala Biografen Båstad - Få en gratis popcorn vid ett biobesök (gäller 3 gånger) 
Sportshopen i Båstad - 20% på valfri produkt 

VÄLA
Albrekts Guld - 20% på en valfri vara 
Bik Bok - 20% på valfri vara 
Björn Borg - 20% på ett helt köp 
Burger King - 2 för 1 på Whopper Meal, 2 för 1 på Chicken Royale Meal 
Carlings - 20% på ett köp över 1500:- 
Cassels - 20% på valfri vara 
Dogman - 25% på varumärket Dogman 
Espresso House - 50% på valfritt bakverk vid köp av standard dryck på menyn 
Guldfynd - 20% på ett köp 
Hälsokraft - 15% på hela sortimentet 
IEMS - 20% på ett helt köp 
Intersport - 20% på ett helt köp 
Kolgrillen - 10% på notan 
Kosta Boda - Handla för minst 300:- och få 20% på hela KostaBoda sortimentet 
Kronans Apotek - 20% på ett köp 
Lekia - 10% på första köpet, 15% på andra köpet 
Levi’s Store - 20% på hela sortimentet vid köp över 1500:- 
Life - 15% på ett helt köp 
Mekonomen Butik - 20% i butiken 
Mio - Handla för 1000:- och få 250:- i rabatt, Fri frakt vid köp över 6995:- 
MQ Marqet - 15% på utvalda varumärken vid köp för minst 300:- 
Nordic Wellness - En veckas gratis provträning, 20% på årskort 
Ohajo - Handla för 500:- och få 100:- i rabatt 
Optikern på Väla - 20% på alla solglasögon, 50% på bågar vid köp av kompletta 
glasögon 
Orrefors - Handla för minst 300:- och få 20% på hela Orrefors sortimentet 
Quinte - 10% på ett helt köp 
Sportson - 10% på cykel, 10% på övrigt sortiment 
Stadium - 20% på valfri vara 
Stora Coop - 50:- rabatt på ett helt köp vid köp över 500:- 
Subway - Köp en valfri meny och få en 15 cm sub på köpet 
Team Sportia - 20% på ett helt köp 
Teknikmagasinet - 100:- rabatt vid ett skärmbyte, 100:- för displayskydd i glas 
Wagner - 10% på ett valfritt klädesplagg, 15% på ett valfritt klädesplagg, 100:- rabatt 
på valfritt bälte 
Wayne’s Coffee - 20% på hela sortimentet (gäller 3 gånger)
Wayne’s Coffee Expressen - 20% på hela sortimentet (gäller 3 gånger)
XXL - 10% på ett köp 
Yogiboost - 20% på frozen yoghurt 

ÖVRIGA ERBJUDANDEN
Bright EQ - 30% på Sports trunk 45, 30% på Power Hoodie (VM) 2.0, 30% på under-
stället Power Underwear 
Dogman - 25% på varumärket Dogman  
Hensons Tvätt & Sjöverkstad - 15% på tvätt och impregnering  
Jacson - 20% på ett helt köp  
Live & Stay - 20% när du bokar en lägenhet  
MQ Marqet - 15% på utvalda varumärken vid köp för minst 300:- 
Mylla.se - 50:- rabatt på första köpet, 100:- rabatt på andra köpet, 200:- rabatt på 
tredje köpet, Fri hemleverans 
Myoutdoorkitchen.se - 20% på valfritt utekök  
Sponsortröjan - 10% på matchtröjor och övrigt sortiment 
Vinkylen.se - 20% på hela mQuvées sortiment  


