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LADDAT MED ERBJUDANDEN INOM  
SHOPPING OCH NÖJE FÖR HELA FAMILJEN!

HELSINGBORG
VÄLA, ÅSTORP, KLIPPAN, LANDSKRONA, 
ÖRKELLJUNGA, HÖGANÄS, ÄNGELHOLM, 
BÅSTAD

®



HELSINGBORG
Apoteket - 20% på ett helt köp 
Aquagripp Pool & Spa - 10% på pool- och spatillbehör 
At Mollberg - 10% på hela notan 
Babyproffsen - Få ett presentkort på 750:- vid köp över 7500:-, Få ett 
presentkort på 350:- vid köp över 3500:-, 10% på valfri vara 
Bishops Arms Mollberg - Ät 2 hamburgare betala för 1 
Bogart’s - 20% på lösgodis 
Burger King - Köp ett Whopper Meal så bjuder vi på en Whopper 
Café Borg - 20% på hela sortimentet 
Château Forêt - 15% på notan 
City Gross - 10% på ett helt köp i butik, 100:- rabatt på citygross.se 
Colorama Berga - 15% på lagerförd färg från Jotun & Alcro, 10% på 
beställningstapeter 
Crawford Center - 25% på garageportar 
Cykeldoktorn - 20% på hjälmar, 10% på cyklar, 10% på airbagen Hövding 
Ebbas Fik - 20% på valfri 200 grams hamburgare 
Elon Kapitalvarucenter - 50% vid köp av 2 paket dammsugarpåsar, 12% 
på en valfri vara
Eriks Fönsterputs - Fast pris 212:- första gången 
Färg & Tapet - 20% på alla lagervaror, 10% på beställningstapeter 
Filborna Arena - 50% på entrépriset till badet 
Firavin - 15% på notan 
Folkpool - Tag 3 betala för 2 på kemiprodukter 
ForSea - 2 för 1 på personbiljett t/r mellan Helsingborg och Helsingör 
Fot & Sko Specialisten - 2 för 1 på fot- & gånganalys, 10% på valfritt 
skoinlägg 
Frans- och Nagelteknolog Sabine Gustafsson - 20% på Lashlift eller nytt 
set fransar, 15% på nytt set naglar 
Fröken Ethel - 20% på valfri vara 
Godiskristallen - 10% på ett köp 
Good Morning+ Helsingborg - 2 för 1 på frukostbuffé, 15% på mat
Hälsokraft - 15% på hela sortimentet 
Helsingborgs IF - Gå 2 betala för 1 
Hemköp Rydebäck - 10% när du handlar för minst 250:- 
Hörnan i Laholm - 20% på webben 
ICA Kvantum - 10% på hela sortimentet 
ICA Supermarket Gustavslund - 10% på sortimentet 
ICA Supermarket Mariastaden - 10% på sortimentet 
JumpYard - 20% på en hopptimme 
Laserdome - 40:- rabatt vid köp av 2 laserspel 
Mezo - 15% på notan 
Min Cykel - 10% på valfri cykel, 10% på tillbehör och arbetskostnaden vid 
reparation 
Mint Fashion - 10% på ett valfritt klädesplagg, 15% på ett valfritt klädes-
plagg, 15% på valfritt smycke från Edblad, Snö of Sweden och Lily & Rose 
Nordic Wellness - En veckas gratis provträning, 20% på årskort 
NP Nilsson - 50:- rabatt vid köp för minst 500:- 
OKQ8 - 100:- rabatt på X-Shine eller Super X-Shine 
Old Times - 15% på notan 
Olympia Bowling - Bowla 2 timmar betala för 1 
Olympiahallen - 50% på en timmes banhyra vid ett tillfälle för tennis, 
badminton, golf och padel, 50% på en månads gymkort 
OV Helsingborg - Gå 2 betala för 1 
Pizzeria Bella - Köp 4 pizzor betala för 3 
Plantagen - 10% på ett helt köp, 10% på ett helt köp 
Preem - 50% på vår preemiumtvätt 
Preem - 50% på biltvätt 
Prison Island - 50:- rabatt 
Restaurang Kavalleristen - 15% på dagens lunch 
Restaurang SMAK - 10% på studentcatering, 10% på valfri catering, 10% i 
vår ”food truck”
Restaurang Venedig - Köp 4 pizzor betala för 3, 15% på notan 
SKIP Kitchen & Bar - 20% på notan 
Stadium - 100:- rabatt för varje 500:- du handlar för 
Stena Line - 2 för 1 på dagstur
Stora Coop - 10% på ett köp när du handlar över 500:- 
Studio Aktiverum - Prova 1 månad för halva priset, 15% på sportkur 
Style & Living - 10% på en valfri vara 
Subway - Köp en valfri meny och få en 15 cm sub på köpet 
Teknos - 50% på ett köp 
Tropikariet - 20% på inträde 
Tvätt-2000 - 10% på första köpet, 15% på andra köpet, 20% på tredje köpet 
Tvättsson - 30% på lyxtvätt, 25% på lyxtvätt & städ, 20% på Ceramic lack-
skydd, 1000:- rabatt på helrekond 
Twilfit - 20% på ett helt köp vid köp av minst 2 varor ur Twilfits egna sortiment 
Viktory Sportsbar - 25% på all mat 
Wayne’s Coffee - 20% på hela sortimentet 
Wayne’s Coffee - 20% på hela sortimentet 
Wayne’s Coffee - 20% på hela sortimentet 
Younique - 100:- rabatt på klippning

VÄLA
Accent - 20% på valfri produkt från Don Donna 
Albrekts Guld - 20% på en valfri vara 
Apoteket - 20% på hela köpet 
Bik Bok - 20% på hela sortimentet vid ett köptillfälle 
Björn Borg - 20% på ett helt köp 
Burger King - Köp ett Whopper Meal så bjuder vi på en Whopper  
Café Schiller - 2 för 1 på kaffe/te och ett wienerbröd 
Cassels - 20% på valfri vara 
Change - 40% vid köp av minst 3 varor 
Dogman - 15% på hela sortimentet 
Dressmann/Dressmann XL - Köp 2 varor och få 50% på den billigaste 
Glitter - 25% på hela sortimentet vid köp av 2 varor eller fler 
IEMS - 20% på ett köp i butik 
Intersport - 20% på ett helt köp 
Jack & Jones - 15% på en valfri vara 
Kolgrillen - 15% på notan 
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 - 20% på ett köp, 10% på arbetskostnaden 
Optikern på Väla - 20% på alla solglasögon, 50% på bågar vid köp av 
kompletta glasögon 
Panduro - 20% på ett helt köp 
Piraia - 100:- rabatt vid köp över 500:- 
Plantagen - 10% på ett helt köp, 10% på ett helt köp 
Quinte - 15% på hela köpet 
Restaurang Blå Tuppen - 15% på notan 
Skånska Bad & Värme - 25% på kakel och klinker 
Sportson - 10% på cyklar, 10% på övrigt sortiment 
Stadium - 100:- rabatt för varje 500:- du handlar för 
Stora Coop - 10% på ett köp när du handlar över 500:- 
Subway - Köp en valfri meny och få en 15 cm sub på köpet 
Team Sportia - 20% på ett helt köp 
Tre Spett - 15% på notan 
Twilfit - 20% på ett helt köp vid köp av minst 2 varor ur Twilfits egna sortiment 
Vero Moda - 20% på hela köpet vid köp av minst två varor 
Wagner - 10% på ett valfritt klädesplagg, 15% på ett valfritt klädesplagg, 
100:- rabatt på valfritt bälte 
Wayne’s Coffee - 20% på hela sortimentet 
Yogiboost - 20% på en valfri produkt
32 Kvadrat - 25% på valfri vara 

ÅSTORP/KLIPPAN
Ahlins Möbler - 200:- rabatt vid köp över 1000:- 
Apoteket Kronan - 20% på ett helt köp 
Basthi & Lukas i Klippan - 20% på en valfri vara 
Elpunkten - 10% på hela sortimentet vid köp över 500:- 
Eriks Fönsterputs - Fast pris 212:- första gången 
FönsterFint - 10% på PVC fönster 
Gunns Mode - 20% på en valfri vara 
ICA Kvantum Klippan - 50:- rabatt vid köp över 500:- 
ICA Kvantum Oj Åstorp - 50:- rabatt vid köp över 500:-, 75:- rabatt vid köp 
över 750:- 
Klippan Yllefabrik - 20% på valfri vara 
Preem - 50% på släphyra, 50% på tvätt i vår ”gör det själv” hall 
Sportringen - 15% på en valfri vara eller 10% på ett helt köp

LANDSKRONA
Apotek Hjärtat - 20% på ett köp 
Burger King - Köp ett Whopper Meal så bjuder vi på en Whopper 
City Gross - 10% på ett helt köp i butik, 100:- rabatt på citygross.se 
Dressmann - Köp 2 varor och få 50% på den billigaste 
Flügger Färg - 20% på färg, 20% på tapeter från Fiona Wall Design, 
10% på verktyg, 10% på beställningstapeter 
Preem - 50% på biltvätt 
Scorett - 20% på valfri vara 
Subway - Köp en valfri meny och få en 15cm sub på köpet

ÖRKELLJUNGA
Apoteket Ljungen - 20% på hela sortimentet 
Coop - 10% på ett köp när du handlar över 500:- 
Eriks Fönsterputs -  Fast pris 212:- första gången 
Gotteboet - 15% på lösgodis, 15% på kulglass 
ICA Supermarket - 10% på hela sortimentet 
Parfymeri 36 Hudvårdssalong/Shoe!On - 30% vid köp av 4 behandlingar 
Cellox 20, 20% på ett valfritt klädesplagg, 20% på ett par skor, 20% på 
valfri doft, 20% på en hudvårdsprodukt 



Studio 2 - 20% på en valfri produkt från Maria Nila
Örkelljunga Blommor & Design - 15% på ett helt köp gäller 2 gånger 

HÖGANÄS
Apotek Hjärtat - 20% på ett helt köp 
Apoteket Flora - 20% på ett helt köp 
Axel Larssons Skor - 10% på hela sortimentet gäller 3 gånger
Bengtssons Optik - 10% på kompletta glasögon 
City Gross - 10% på ett helt köp i butik, 100:- rabatt på citygross.se 
Colorama - 20% på lagerförd färg och inredning från Jotun & Alcro, 10% på 
beställningstapeter 
COOKSTORE.se Outlet - 20% på hela sortimentet vid köp över 500:- 
Elon Kapitalvarucenter - 50% vid köp av 2 paket dammsugarpåsar, 12% 
på valfri vara 
Eriks Fönsterputs - Fast pris 212:- första gången 
Gruvtorgets Parfymeri - 10% på hela sortimentet 
Guldshop - 10% på valfri vara 
Höganäs Bokhandel & Cappuccino - 20% på alla barnböcker, Köp två 
pocket för 98:- 
Höganäs Bowling - 20% vid bokning av två eller flera banor, Afterwork 
150:- per person 
Höganäs GK - 100:– rabatt på Greenfee, 50:– rabatt på Greenfee, 10% på 
fullvärdigt nytt medlemskap 
Hudvård hos Lina - En timmes Dermalogica ProSkin60 inkl. färgning och 
plock för 650:- 
ICA Nära Jonstorp - 50:- rabatt vid köp för 500:- 
ICA Nära Skeppet - 10% på hela sortimentet gäller 3 gånger
J’s Hudvård - 20% på valfri behandling, 10% på valfri produkt 
Kitchen House - 10% på ett helt köp 
Kronans Apotek - 20% på ett köp 
Låssmedjan - 15% på valfri lagerförd vara i butik 
Lenas Garn - 10% på hela sortimentet gäller 3 gånger
Maritas Blomsterglädje - 15% på hela köpet 
Nordic Wellness - En veckas fri provträning, 20% på årskort 
Noréns Cykel och Fritid - 15% på hjälmar, 15% på cykelväskor 
Nyhamn Data - 10% på alla bläckpatroner och kablar 
Orrefors - 10% på ett köp när du handlar för över 700:- 
Plantagen - 10% på ett helt köp gäller 2 gånger 
Quinte - 15% på hela köpet 
ShoeMe Gold - 10% på valfri vara, 15% på valfri vara 
Sportware - 15% på hela sortimentet 
T.U.H Inredning - 20% på kläder 
Tandvårdsteamet i Höganäs - 10% på en Basundersökning 
Tapet & Färglagret - 20% på färg och tillbehör, 15% på konstnärsmaterial, 
10% på beställningstapeter och golv 
TASSBOLAGET - 10% på hela sortimentet, 15% på hela sortimentet, 20% 
på hela sortimentet 
Toys & Kidz/House of Vita - 10% på första köpet gäller 2 gånger, 15% på 
andra köpet gäller 2 gånger
Underbara Under - 15% på första köpet, 20% på andra köpet

ÄNGELHOLM 
AD Butik/AD Bilverkstad - 15% vid ett köptillfälle, 20% på arbets-
kostnaden vid ett verkstadsbesök
Apotek Hjärtat - 20% på ett köp 
Apoteket Solrosen - 20% på ett helt köp 
Burger King - Köp ett Whopper Meal så bjuder vi på en Whopper 

by Caroline S. - 10% vid köp av ett plagg, 15% vid köp av två plagg, 20% 
vid köp av tre plagg 
Colorama - 15% på lagerförd färg från Jotun & Alcro, 10% på beställnings-
tapeter 
Coop - 10% på ett köp när du handlar över 500:- 
Dressmann - Köp 2 varor och få 50% på den billigaste 
Elon KöksPunkten - 15% på valfri vara 
Elvilito – House of fashion - 20% på en valfri vara 
Eriks Fönsterputs - Fast pris 212:- första gången 
Glass & Våffelstugan - 20% på kaffe och våffla 
ICA Supermarket - 10% på hela sortimentet 
Intersport - 20% på en valfri vara 
Klaras - 10% på valfri vara 
Kronans Apotek - 25% på en valfri vara, 10% på ett helt köp 
Lampaffären - 15% på en valfri vara 
Midgårdens Värdshus - 10% på valfri catering 
Nordic Wellness - En veckas fri provträning, 20% på valfritt årskort 
NP Nilsson - 50:- rabatt vid köp för minst 300:- 
Optiker Anderberg - 20% på glasögonbågar, 20% på solglasögon utan styrka 
Paulines Blommor & Blad - 10% på första köpet, 15% på andra köpet 
Quinte - 15% på hela köpet 
Restaurang City - 20% på notan 
Rögle BK - Gå 2 för 1 
Simons på Stortorget - 20% på mat, 10% på dagens lunch, 10% på mat 
Villans Tandvård - 50% på en undersökning 

BÅSTAD
Apoteket - 20% på ett helt köp
Aquagripp Pool & Spa - 10% på pool- och spatillbehör 
Båstad Värmepumpcenter - 1000:- rabatt vid köp av luft/luft värmepump 
ink. montage, 20% vid köp av service av din värmepump 
Bjäre Bokhandel - 20% på alla barnböcker, Köp två pocket för 98:- 
Boarpsgårdens Fisk & Delikatesser - 10% rabatt 
Circle K - 50% på Premium Plus, Tvätt 25% på släphyra, 15% på hyrbilar 
Circle K - 50% på Briljanttvätt, 25% på släphyra 
Elon Entré Båstad - 15% på valfri vara 
Eriks Fönsterputs - Fast pris 212:- första gången 
Flower House Båstad - 20% på hela sortimentet 
Friskis & Svettis - Köp 5 PT-timmar och få en 6e på köpet, Valfritt pass 
kostnadsfritt, 10% på träningskort 
Frisörteamet/Hårtrollet - 20% på produkter vid köp över 500:- 
ICA Supermarket -  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 
Lager Båstad - 20% på en valfri vara 
Le Visage - 20% på produkter vid köp över 500:- 
Magasinet i Båstad - 100:- rabatt när du handlar för minst 500:-, 
1000:- rabatt när du handlar för minst 6000:- 
Malens Krog - 15% på notan, 15% på Take Away 
NP Nilsson - 50:- rabatt vid köp för minst 300:- 
Outlet Syd - 20% vid ett köptillfälle 
Quinte - 15% på hela köpet 
Restaurang Ellis - 10% på en lunch 
Sands Bakficka - 2 för 1 på smörrebröd 
Sportshopen i Båstad - 200:- rabatt för varje tusenlapp du handlar för 
Wilou - 20% på ett helt köp

031-742 55 55 | info@idrottsrabatten.se


