CITY OF SHOPPINGKVÄLL
I dag håller vi extraöppet fram till 20.00. Unika erbjudanden från 17.00. Vi ses på stan.

25%

20%

rabatt på underkläder
från Triumph.
Efter kl 17 finns
Triumphexpert på plats
i butiken.

på allt i vår
Don Donna serie

20%
på en valfri vara
+ sköna jeanstips

Handla för minst

500:-

och få en exklusiv
gåva från Mbym

30%
på alla produkter
från Sebastian

Halloweentävling
i butiken fint pris utlovas!

20%

och gött häng med DJ
och tilltugg.

LIVEMUSIK &
korvgrillning
utanför butikerna
tillsammans med
VERAS

20%

på hela sortimentet.
Gäller på ordinarie priser och ej
presentkort eller elektronik.

50:- rabatt

för varje 300:du handlar för!

20%

15%

på alla varor i butiken.

på hela sortimentet
mellan 17-20

Kan ej kombineras med andra
erbjudanden eller presentkort

C.P.Companyhelg!
Mössa från C.P.
Company
( värde 899,-)
Vid köp av jacka

MakeUp-artist och
goodiebags i butiken

(Gäller på ordinarie priser)

MAxa din bägare
Liten bägare endast
149:- stor bägare 199:(Locket ska kunna stängas)

Köp presentkort på vår
populära duobehandling
och FÅ ett kurbad för 2
värde 990:- på köpet.

10%

Samt 20% på all
hudvård och makeup

Erbjudandet gäller
för medlemmar,
kom in och registrera dig!
(Gäller på ord.priser)

på ett helt köp!

25%

på hela sortimentet
för alla som är eller
blir medlemmar
(Gäller på ord.priser)

BORÅS

20-75%
på hela
sortimentet i butiken

30%
på stickat &
ytterkläder

20%
på ett köp

Gäller ej på nedsatta varor
eller presentkort, går ej
att kombinera med andra
erbjudanden

25%

300:-

Livemusik

rabatt vid köp av
2 par jeans

på alla ord. priser

Handla för minst
500:- och du deltar
i utlottning av två
presentkort á 1000:-

Handla för minst
500:- och du deltar
i utlottning av två
presentkort á 1000:-

Handla för minst
500:- och du deltar
i utlottning av två
presentkort á 1000:-

20%
på hela
sortimentet

(Gäller ordinarie priser)

25%

på
alla barnkläder (gäller ej
newbie) och 25% på allt
stickat till dam och herr

JOELJOLINA
PALLAS

20%

(Gäller ej Sensai och YSL)

(Gäller ej hårddiskar,
apple original och google
produkter)

på alla läpp- och
nagelprodukter

på ett köp

Samt 20% rabatt
på allt från Medik8

25%

30%

på ett helt köp

på nästan allt i butiken!

(Gäller på ord.priser)

(Gäller ej alla resväskor)

20%

20%

skal & fodral i butiken

Halva priset på skyddsglas från
Belkint läkemedel
inkl montering
vid köp av
använt som adaptogen vid nedsatt prestationsförmåga, såsom tröttss.se. Indika tionen för
valfri iPhone. Välkommen!

20%
vid köp av
minst 3 varor
(Går ej att kombinera med
andra rabatter eller erbjudanden)

20%
på hela
sortimentet

20%
på ett köp

(Gäller ej presentförpackningar)

LIVEMUSIK &
korvgrillning
utanför butikerna
tillsammans med
FRILUFTSFABRIKEN

(Gäller på ord.priser)

(Gäller på ord.priser)

långvarig användning.

Köp 3
Betala för 2
Billigaste på
köpet!

på ett helt köp!

på ett helt köp!

(Gäller ej Apple original.)

n inte kombineras med andra erbjudanden.

Tag 4
betala enbart
för 3

20%

20%
på ett helt köp
när du handlar
för minst 500:-

20%
på valfri vara

(Gäller ej Cedrico)

20%

vid köp över 250 kr
oavsett tidigare pris

På www.lifebutik

20%

Gratis kemisk peeling!
(enbart drop-in och först till kvarn)

Kl 10-20
erbjuder vi från

20%
rabatt på ordinariepriser

En härlig shoppingkväll på
stan där 48 verksamheter
håller extraöppet fram till
kl. 20.00.
Dessutom flera unika
erbjudanden efter kl. 17.00.
Vi ses på stan.

