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HALMSTAD
AD Bildelar - 15% rabatt vid ett köptillfälle     
Ahlbäcks Trafikskola - 30% på anmälningsavgiften     
Apotek Hjärtat - 20% på ett köp     
Babyproffsen - Vid köp över 10.000:- erhåller du ett presentkort på 
1000:- att handla andra saker för, 20% på valfri leksak från Wow Toys, 
15% på valfritt tillbehör till bilstolar   
Bäckakrogen - Konferens: Heldag 10-30 pers. Fri lokal (värde 850:-) vid 
köp av frukost, lunch och fika Catering: 15% rabatt vid 10 pers.     
Beijer Byggmaterial - 20% på färg     
Bik Bok - 20% på hela sortimentet vid ett köptillfälle     
Burger King - Köp ett Chicken Royale Meal så bjuder vi på en Chicken 
Royale Burger      
Café Dressinen - 20% på valfri lunch Vid köp av fika bjuder vi på kaffe    
Circle K Järnvägsleden - 50% på Briljanttvätt, 25% på släphyra    
Elon - 20% på en valfri vara, 50% på dammsugarpåsar, 50% på byte av 
kolsyrepatron   
Fiket - 2 för 1 på fika     
Flash - 20% på valfri vara, 10% på valfri vara    
Friskis&Svettis - Gratis prova på träning för dig och en vän     
Gillbergs Krog & Café - 20% på notan     
Glitter - 25% på hela sortimentet     
Grottans blommor - 20% på ett köp     
Ica Maxi Stormarknad - 10% på sortimentet         
Indiska - 20% på ett köp     
Jack & Jones - 100:- rabatt om du handlar för 500:- eller 200:- rabatt 
om du handlar för 1000:-     
Make Up Store - Handla för 300:- och få en kostnadsfri brynplockning, 
20% på ett köp över 500:-    
Mekonomen - 15% på ett köp     
Nyhems Kemtvätt & Skrädderi - 50% på allt inom skrädderi, Tvätt & 
Strykning av 4 skjortor för 99:-    
Piraia - 100:- vid köp över 500:-     
Polarn O. Pyret - 100:- vid köp över 500:-      
Rabalder - 20% på ett nytt favoritplagg     
Spa Harmoni - 20% på en valfri behandling      
Specsavers - 1:- för synundersökning vid köp av glasögon fr. 795:-, 100:- 
vid köp av linser för 6 månader, 20% på valfria solglasögon från polaroid   
Sportson - 25% rabatt på valfritt köp     
Stadium - 20% på en valfri vara     
Studio Lilja - 20% på klassisk ansiktsbehandling (60 min) ord. pris 
620:-, nu 495:-     
Subway - Köp en valfri meny och få en 15 cm sub på köpet     
Team Sportia - 15% på ett köp, 15% på ett köp    
The Body Shop - 20% på ett helt köp, Boka en kostnadsfri makeup, 
Ögonbrynsplock för 50:-   
Twilfit - 20% på ett helt köp vid köp av minst 2 varor ur Twilfits egna 
sortiment     

EUROSTOP
Albrekts Guld - 20% på en valfri vara     
Blomsterlandet - 20% på en valfri vara     
Circle K Halmstad E6 - 50% på Briljanttvätt, 25% på släphyra    
Dressmann - 100:- rabatt vid köp för minst 400:-     
Gerdas Te & Kaffe - 20% på hela sortimentet, Köp 2 hg lösviktste få 1 
hg på köpet    
Kronans Apotek - 20% på ett helt köp     
Nille - 20% på ett köp     
Waynes Coffee - 2 för 1 på varma drycker, 20% på hela sortimentet    

LAHOLM
AD Bildelar - 15% rabatt vid ett köptillfälle     
Ann-Margreths Fashionkläder - 20% på ett köp     
Blomsterdesign - 20% på ett köp     
Conditori Cecilia - 50% på kaffe & wienerbröd, 50% på mer & bulle (20cl)    
Coop - 10% på ett köp     

Djurproffset - 1st gratis kloklippning (Hund,katt,kanin), 10% rabatt vid 
ett köptillfälle    
Dressmann - 100:- rabatt vid köp för minst 400:-     
Färg & Inredningsbutiken - 20% på ett köp     
Frummerins - 20% på ett köp, 25% på vår/vinterjacka, 30% på alla skor   
Happy Homes - 25% på alla lagerförda varor, 20% på beställningstapeter    
Hörnan - 15% på valfri vara      
Klipp Kompaniet - 100:- rabatt på valfri behandling     
Lunchhörnan i Laholm - 2 för 1 på lunch     
Man Fashion i Laholm - 20% på ett köp     
take care - Träningskort via autogiro, 20% rabatt under de första tolv 
månaderna,  30 min massage och/eller 30 min, Träna med PT, 20% 
rabatt vid två tillfällen, Basic Design + 30 min Träna med PT 15% rabatt   

VÄLA
Akademibokhandeln - 20% på en valfri vara     
Albrekts Guld - 20% på en valfri vara     
Arti.Zen - 20% på hela sortimentet     
Bik Bok - 20% på hela sortimentet vid ett köptillfälle     
Burger King  - Vid köp av ett WHOPPER Meal så bjuder vi på en 
WHOPPER burgare      
Café Schiller - 2 för 1 på kaffe/te och ett wienerbröd     
Cassels - 20% på valfri vara     
Change - 40% vid köp av minst 3 varor     
Dressmann - 25% på valfri vara     
Dressmann XL - 25% på valfri vara     
Flash - 20% på valfri vara, 10% på valfri vara    
Flower Team - 20% rabatt på ett köp      
Grekiska Kolgrillsbaren - 20% på notan     
Iems - 20% på hela sortimentet     
Indiska - 20% på ett köp     
Intersport - 20% på hela sortimentet     
JOY - 20% på hela sortimentet     
Lekia - 10% på första köpet, 15% på andra köpet    
Levi’s Store - 20% på hela sortimentet vid köp över 1500:-     
Lyko - 20% på ett helt köp     
Make Up Store - 20% på hela sortimentet vid köp över 500:-     
Nancy’s Steakhouse - 15% på notan     
Nille - 20% på ett köp     
Optikern på - 15% på alla bågar, 10% på alla solglasögon    
Piraia - 100:- vid köp över 500:-     
Polarn O. Pyret - 100:- vid köp över 500:-     
Pölsemannen - 40:- för två röda med dubbelmos eller 20% på valfri 
meny     
Restaurang Blå Tuppen - 20% på notan     
Saint Tropez - 20% på hela sortimentet vid köp över 800:-     
Smarteyes - 300:- rabatt på valfria slipade glasögon     
Sportson - 10% på cyklar, 10% på övrigt sortiment    
Stadium - 20% på en valfri vara     
Team Sportia - 15% på ord. pris, 5% på nedsatta varor    
The Body Shop - 20% på ett helt köp, Boka en kostnadsfri makeup värde 
150:-, Ögonbrynsplock för 50:-   
Tre Spett - 20% på notan     
Twilfit - 20% på ett helt köp vid köp av minst 2 varor ur Twilfits egna 
sortiment     
Vero Moda - 30% på valfri vara     
Yogiboost - 20% på hela sortimentet     
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