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LADDAT MED ERBJUDANDEN INOM  
SHOPPING OCH NÖJE FÖR HELA FAMILJEN!

DIN MOBILKOD FINNS  
LÄNGST FRAM I HÄFTET!

TROLLHÄTTAN
VÄNERSBORG, LILLA EDET

MALMSTROMS



TROLLHÄTTAN
Apoteket Björnen - 20% på ett helt köp 
Apoteket Svanen - 20% på ett helt köp 
Arena Älvhögsborg - 10% på medlemskap min & max, 1 kostnadsfritt besök till 
vårt inomhusbad, 1 kostnadsfritt besök till gym, gruppträning, CrossFit & relax  
Boston Grill - 15% på notan 
Buddy’s Food Bowling & Bar - 140:- per bana och timma, Ät middag så bjuder 
vi på bowling eller shuffleboard 
Burger King - 2 för 1 på Whopper Cheese Meal 
Colorama - 20% på färg, tapet och tillbehör, 10% på kakel, klinker, fix och fog 
Coop - 10% på ett köp 
Coop - 10% på ett helt köp 
Elon Storgatans Elektriska - 50% på dammsugarpåsar, 20% på lampor och 
armaturer, Fri hemleverans vid köp av vitvaror från Husqvarna 
Flora Blommor - 25% på ett köp 
Guldfynd - 20% på ett köp 
Happy Homes/Målarboden - 25% på tapeter från Boråstapeter, 25% på Jotun 
Lady 
ICA Supermarket Matmor - 50:- rabatt vid köp över 500:- 
ICA Supermarket Sylte Center - 10% på hela sortimentet 
Kungsportens Trafikskola - 200:- rabatt på teoripaketet för personbil och MC 
Life - 15% på ett helt köp 
Lyreco - 20% på valfri vara, 10% på bläck och toner 
MECA Bilverkstad - - 20% på arbetskostnad vid reparation/service, 
Fri efterkontroll i samband med reparation på 2:or, 50% på hjulinställning i 
samband med reparation  
Nordic Wellness - En veckas gratis provträning, 20% på årskort 
Nordins - 15% på hela sortimentet 
Nordsjö Idé & Design Färgkompaniet - 20% på färg & tapeter, 20% på kakel 
och klinker, 15% på badrumsmöbler 
Optiker Liljelood - 50% på märkesbågar eller köp 2 betala för 1 på glasögon, 
Synundersökning utan kostnad vid köp av glasögon 
Se Optik - 15% på kompletta glasögon 
Sött och Salt - 6,99:-/hg för lösgodis 
Sweet Food & Friends - 20% på ett helt köp 
Trollhättans Badminton Center (Innovatumhallen) - 50% på banhyra  

ÖVERBY
Albrekts Guld - 20% på ett köp 
Apotek Hjärtat - 20% på ett köp 
Apoteket Etagehuset - 20% på ett helt köp 
Bik Bok - 20% på valfri vara 
Carlings - 20% på ett köp över 1500:- 
Cassels - 20% på valfri vara 
City Gross - 10% gäller vid ett köptillfälle i butik
Cubus - 20% på en valfri vara 
Dressmann - 100:- rabatt vid köp över 500:- 
Godhem - 20% på ett helt köp 
Guldfynd - 20% på ett köp
Granngården - 50:- i värdecheck för varje 250:- du handlar för   
Life - 15% på ett helt köp 
Löfgrens Hem & Trädgård - 20% på ett helt köp, 20% på ett helt köp i vår 
e-handel 
McDonald’s - Köp 2 Big Mac & Co betala för 1 
Mekonomen Bilverkstad - 10% på servicearbeten upp till 10 000:- 
Mekonomen Butik - 20% på ett köp 
MQ Marqet - 15% på utvalda varumärken vid köp för minst 300:- 
Rizzo - 20% på valfri vara 
Salong Hype - 20% på en klippning, 20% på en vara 
Sportson - 10% på en cykel, 15% på cykeltillbehör vid ett köp, 15% på 
verkstadskostnaden vid reparation 
Stadium - 20% på en valfri vara 
The Body Shop - 15% på valfri vara 

VÄNERSBORG
Apotek Hjärtat - 20% på hela sortimentet vid ett köptillfälle 
Apoteket Tranan - 20% på ett köp 
Burger King - 2 för 1 på Whopper Cheese Meal 
Busfabriken - 50% på inträde för ett barn 
Café Cult - 2 för 1 på fika eller halva priset på fika för en person 
Dressmann - 100:- rabatt vid köp över 500:- 
Färg & Tapetlagret - 20% på tapeter, 20% på färg, 10% på kakel 
Flügger Färg - 20% på färg, 20% på tapet från Fiona Wall Design, 20% på lim, 
10% på Flügger verktyg 
Hemköp City - 10% vid köp över 500:- 
ICA Supermarket Älgen - 10% vid köp över 1000:- 
Kök & Bar 93 - 2 för 1 på hamburgare på torsdagar 
Malmströms Guld/Smycka - 10% på valfritt smycke vid köp över 500:-, 10% 
på valfri klocka vid köp över 500:-, 50% på ett batteribyte 
Mekonomen Bilverkstad - 10% på servicearbeten upp till 10 000:- 
Mekonomen Butik - 20% på ett helt köp 
MekoPartner Bilverkstad - 20% på arbetskostnaden upp till 10 000:- 
MekoPartner Bilverkstad - 20% på arbetskostnaden upp till 10 000:- 

Nordic Wellness - En veckas gratis provträning, 20% på årskort 
Nya Skor - 100:- rabatt vid köp över 500:- 
OKQ8 - 100:- rabatt på Stor Plus eller Super X-shine, Halva priset på hyrsläp 
Optiker Liljelood - 50% på märkesbågar eller köp 2 betala för 1 på glasögon, 
Synundersökning utan kostnad vid köp av glasögon 
Pizzeria Rimini Vargön - 15% på notan 
Relaxx Floating - 100:- rabatt på Floating, 75:- rabatt på valfri massage, 100:- 
rabatt på Automatisk Soldusch, Köp 3 behandlingar betala för 2, 10% rabatt 
hos Hudterapeuten 
Skräcklestugan - 2 för 1 på kaffe och våffla 
Vargöns Trafikskola - 20% på teoriavgift för bil och mc 

LILLA EDET/E45:AN
Apoteket Hjorten - 20% på ett köp 
Café Slussen - 20% på notan, 2 för 1 på fika, 30% på valfri sallad 
Cederleüfs & Svenheimers - 2 för 1 på bakelse och kaffe/dryck 33cl 
Coop - 10% på ett helt köp 
Coop - 10% på ett köp 
Dressmann - 100:- rabatt vid köp över 500:- 
Färgburken - 25% på allt i butiken 
Frendo Lilla Edet - 50% på biltvätt 
ICA Kvantum Ale Torg - 50:- rabatt vid köp över 500:-, 10% vid köp över 1000:- 
ICA Nära Matkassen Lödöse - 100:- rabatt vid köp över 1000:- 
Lilla Edets Bryggeri - 20% på notan i restaurangen 
Mekonomen Butik - 15% på ett köp i butik 
Mekonomen Verkstad - 15% på arbetet vid service eller reparation 
Nols Färg - 25% på Caparol färg, 15% tapeter, 20% på parfym 
OKQ8 - 10% på ett helt köp 
Rafaels Restaurang - 15% på dagens lunch 
Rasta - 10% på ett helt köp 
Salong Myran - 20% på en klippning 
Wäxthuset i Lilla Edet - 20% på hela sortimentet 

TORP
Albrekts Guld - 20% på ett köp 
Apotek Hjärtat - 20% på hela sortimentet 
Apoteket Måsen - 20% på valfri vara 
Bik Bok - 20% på valfri vara 
Carlings - 20% på ett köp över 1500:- 
Cassels - 20% på valfri vara 
City Gross - 10% gäller vid ett köptillfälle i butik
Cubus - 20% på en valfri vara 
Dressmann - 100:- rabatt vid köp över 500:- 
Dressmann XL - 100:- rabatt vid köp över 500:- 
Eurosko - 20% vid köp av två par skor 
Guldfynd - 20% på ett köp 
Jack & Jones - 20% på valfri vara 
Kahls The & Kaffehandel - 2 för 1 på valfri Take Away, Köp 5 hg te betala för 
4, 5% på ett helt köp 
Köksaffären Spisen/Elon - Kostnadsfritt uppritat Ballingslöv kök eller badrum, 
10% på valfri vitvara/småelsprodukt, 1000:- rabatt på valfri luftvärmepump 
McDonald’s - Köp 2 Big Mac & Co betala för 1 
MQ Marqet - 15% på utvalda varumärken vid köp för minst 300:- 
Olles Leksaker - 10% på ett helt köp 
Optik & Hälsa - Ögonhälsoundersökning 595:-, 1:- för synundersökning, 30% 
på alla märkesbågar 
Rizzo - 20% på valfri vara 
Smycka - 15% på en valfri vara, 20:- rabatt på valfritt batteribyte 
Stadium - 20% på en valfri vara 
Stora Coop - 5% på hela sortimentet 
Stora Coop Restaurang - 2 för 1 på dagens lunch 
Sängspecialisten - 20% på en valfri vara i vårt mjukvarusortiment, 1000:- 
rabatt vid köp av säng
Teknikmagasinet - 100:- rabatt vid ett skärmbyte, 100:- för displayskydd i glas 
The Body Shop - 15% på ett helt köp 
Vero Moda - 20% på en valfri vara 
Yogiboost - 20% på frozen yoghurt   

ÖVRIGA ERBJUDANDEN
Bright EQ - 30% på Sports trunk 45, 30% på Power Hoodie (VM) 2.0, 30% på 
understället Power Underwear
City Gross - 150:- rabatt vid köp av Familjekassen
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:- ra-
batt 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  


