
STRÖMSTAD
NORDBY, TANUM

DIN MOBILKOD FINNS  
LÄNGST FRAM I HÄFTET!

gäller t.o.m. 2017-10-14 

100:–

LADDAT MED ERBJUDANDEN INOM  
SHOPPING OCH NÖJE FÖR HELA FAMILJEN!

meningen med livet



STRÖMSTAD
Apoteket - 30% på hela Apolivasortimentet och Apotekets egna sortiment   
Blomsterlandet - 25% på valfri färdig bukett   
Circle K - 100:- rabatt på Briljanttvätt   
Comfort / Nordsjö Idé Design - 20% på en valfri köksblandare exkl. installation, 20% på tapater, 20% på Nordsjö färgsortiment, 15% på kakel 
Coop Strömstad - 10% på hela sortimentet vid ett köptillfälle   
ditt o datt - 15% på ett köp   
DoDo - 10% rabatt vid köp av produkter och behandling   
Dressmann - 20% på ett köp   
Espresso House - Köp 2 standard varma drycker, betala för 1   
Flügger Färg / Svens Måleri & Golvtjänst - 20% på färg, 15% på tapeter  
Guns Hälsokost - 20% på en vara, 15% på en vara  
Gymgrossisten Butik - 15% på ett köp   
Hälsokostbolaget - 20% på en vara, 15% på en vara  
Hörnan - 15% på tyger, 10% på hela sortimentet  
I Love Frozen Yogurt - 20% på notan   
ICA Kvantum - 10% på hela sortimentet   
ICA Supermarket - 50:- vid köp över 500:-   
Iems - 20% på hela sortimentet   
Kontoret Restaurang & Sportsbar - 20% på notan   
Kronans Apotek - 20% på hela sortimentet   
Life - 20% på en vara, 15% på en vara  
Park - Vid köp av biobiljett bjuder vi på stor läsk och stor popcorn   
Salong Sandra - 15% på valfri vara, 15% på valfri behandling  
Sko Janne - 15% på hela sortimentet   
Sotenäs trä / Woody Bygghandel - 10% på hela sortimentet vid kontantbetalning, Vid köp av trall skickar vi med trallskruv  
Stene Kött & Livs - 10% på hela sortimentet   
Strömstads Tidning - Testa Strömstads Tidning digitalt första månaden för bara 29 kr    
The & Krusiduller - 10% vid köp upp till 500:-, 15% vid köp mellan 500:- och 1000:-, 20% vid köp över 1000:-  
The Dubliner at Skagerack - 20% på notan   
Toro - 20% på notan   

NORDBY / SVINESUND
Bik Bok - 20% på hela sortimentet vid ett köptillfälle   
Brothers - 10% vid köp upp till 1000:-, 20% vid köp över 1000:-  
Carlings - 20% på Vailent, Homebound, Saints and Mortals, Lost and Found, Stay och 01.first   
Din Sko - 20% på ett valfritt par skor   
Dressmann - 20% på ett köp   
Evanette - 20% på saltabad bikini och baddräkter   
Gränsens barnbutik - 15% på valfri vara   
Guns Hälsokost - 20% på en vara, 15% på en vara  
Iittala Outlet - 15% på hela köpet   
Indiska - 25% på valfritt klädesplagg, 25% på valfri inredning, 25% på valfri accessoar  
Intersport - Handla för 500:- och få 100:- rabatt
Joe´s Diner - 20% på ett köp   
Kronans Apotek - 20% på hela sortimentet   
Life - 20% på en vara, 15% på en vara  
MQ - 100:- rabatt för varje 500:- du handlar för   
Stadium - 20% på en valfri vara   
Teknikmagasinet - 20% på Radiostyrt   
TV-Boden - 10% på hela sortimentet   

TANUM
Bik Bok - 20% på hela sortimentet vid ett köptillfälle   
Comfort - 20% på en valfri köksblandare, 20% på en valfri tvättställsblandare  
Coop - 10% på hela sortimentet vid ett köptillfälle   
DoDo - 10% rabatt vid köp av produkter och behandling   
Dressmann - 100:- rabatt vid köp över 500:-   
Elon - 10% rabatt på personvårdsprodukter och hushållsapparater   
Euronics - 15% rabatt på tillbehör till mobiltelefoner och surfplattor   
Subway - Köp en valfri meny och få en 15 cm sub på köpet, 10:- för kaffe och cookie  

031-742 55 55 | info@idrottsrabatten.se


