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Alla erbjudande gäller den 23/3 2023 kl. 19 – 22. Vi reserverar oss för ev. tryckfel och  
slutförsäljning. Gäller på ordinarie priser och ej i kombination med andra erbjudanden.

AKADEMIBOKHANDELN.......

APOTEKET..........................

BENGTSONS OST.................

CAMILLA MALMSTRÖMS......

CASSELS.............................

CENTER SYD BLOMMOR......

CENTER SYD OPTIK.............

CERVERA............................

CLAS OHLSON.....................

CUBUS................................

CYKELGIGANTEN.................

DEICHMANN.......................

20% rabatt på hela sortimentet. Gäller ej på present-
kort, frimärken, Låna & Läs eller förbeställda varor. 

20% rabatt på hela köpet vid köp för minst 250 kr. 
Gäller ej receptbelagda läkemedel.

20% rabatt på alla lösviktsostar och chark.

20% rabatt på ett valfritt plagg.  

20% rabatt på alla varor. 

20% rabatt på alla krukväxter.

Fina erbjudande utlovas exklusivt denna kväll!  
Kollektionsvisning av solglasögon från fantastiska  
Maui Jim. Missa inte detta.

30% rabatt på alla varor. 

50% rabatt på snurrbricka (ord pris 99.90kr).

Upp till 80% rabatt på utvalda kläder. 

20% rabatt på valfri cykel. Gäller ej på beställningsvaror.

20% rabatt vid köp över 500kr.  
Gäller på hela sortimentet.

http://www.centersyd.se


2 / 4
Alla erbjudande gäller den 23/3 2023 kl. 19 – 22. Vi reserverar oss för ev. tryckfel och  
slutförsäljning. Gäller på ordinarie priser och ej i kombination med andra erbjudanden.

DESIGN BY NORDEN...........

DIN SKO.............................

DRESSMANN.......................

ELGIGANTEN....................... 
PHONEHOUSE

GINA TRICOT......................

GRAFFITI CAFÉ....................

GULDFYND.........................

H&M..................................

HEMTEX..............................

JEANSBOLAGET...................

JYSK...................................

KAPPAHL............................

KICKS.................................

20% rabatt på hela sortimentet.  
Gäller ej beställningsvaror.

20% rabatt på ett helt köp när du köper två par skor. 

20% rabatt vid köp över 500kr. 

15% rabatt på alla mobilskydd.  
500kr i presentkort vid nytecknande av mobil-  
eller TV och bredbandsabonnemang.

100kr rabatt vid köp över 500kr. 
Tävling: handla för 500kr för chansen att vinna ett  
presentkort på 500kr (vinnaren som gissar närmst  
rätt antal i skålen)

30% rabatt på alla kakor.

25% rabatt på valfritt silversmycke.  
Gäller ej specialbeställningar.

20% rabatt vid köp över 500kr. Gäller medlemmar.

2 för 599kr på Birgitta påslakanset i satin.

20% rabatt på hela sortimentet.

10% rabatt på hela sortimentet. 

25% rabatt på hela sortimentet vid köp över 250kr. 
Gäller ej på Newbie.

20% rabatt på dag- och nattkrämer. Gäller ej The  
Ordinary, Dior, Sisley, La Mer, SENSAI. Få en goodiebag 
när du handlar för 800kr. Drop-in på kortare hudvårds-
konsultationer med representant från Estèe Lauder.  
Handlar du för 1000kr så är du med i en utlottning.
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KJELL & COMPANY..............

LEKIA................................. 

LEONARD&CHARLOTTE........

LIFE...................................

LINDEX...............................

MISCHIEF JEWELLERY..........

MQ MARQET....................... 

NEW YORKER......................

NIKITA HAIR.......................

PANDURO HOBBY...............

PØLSEMANNEN...................

RELOOK FRISÖRSALONG.....

RITUALS..............................

20% rabatt på allt från CleverIO vid köp  
av minst två produkter. 

25% rabatt på hela sortimentet. Gäller ej LEGO®.

20% rabatt på hela sortimentet.

25% rabatt på våra olika Bambuprodukter:  
Bambusa, Boody, Cheeky panda och våra fina dosetter. 
20% rabatt på övrigt sortiment, utom elartiklar. 

20% rabatt på hela sortimentet. 
Gäller om du är eller blir medlem.

20% rabatt vid köp av tre varor.

15% rabatt på egna varumärken:  
Stockholm, Studio, Bläck, Dobber och Bondelid.

100kr rabatt vid köp över 500kr. 
Rabatten kan ej betalas ut i kontanter. Rabatten gäller ej 
vid köp av presentkort. Endast byte gäller, ej öppet köp.

30% rabatt på hela sortimentet. 
Gäller ej aktuella kampanjer eller elektriska verktyg.

20% rabatt på ett helt köp över 300kr. Gäller för dig 
som är eller blir medlem i WE ARE PANDURO.

Alla våra kunder bjuds på kaffe och kaka och de små 
får med sig en leksak.

300kr för herr- och barnklippning 
(ord. pris herr 395kr, ord. pris barn 350 kr)

20% rabatt på Limited Edition-produkter från Love, 
Happiness och Good Fortune. Handlar för minst 450kr 
och få en gåva. Gäller medlemmar.
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SCORETT.............................

SKOPUNKTEN......................

SMARTEYES........................

STADIUM............................

SYNOPTIK...........................

TEAM SPORTIA....................

TRUDES FRISÖRER..............

UR & PENN.........................

VACKER...............................

20% rabatt på hela sortimentet. 

50% rabatt på billigaste paret vid köp av två par.  
Köp tre skor och få det billigaste paret på köpet.  
Gäller hela sortimentet. Mixa skor som du vill:  
dam, herr och barn!

Gratis solglasögon i din styrka när du  
prenumererar på två eller fler par glasögon. 

25% rabatt på ett helt köp. Gäller ej cyklar,  
elektronik eller produkter från samarbetspartners. 

20% rabatt på hela sortimentet. Gäller ej linsvätskor.

30% rabatt på hela sortimentet.  
Gäller ej på beställningsvaror.

20% rabatt på valfri produkt eller 3 för 2 vid köp av fler. 
14% rabatt på alla ordinarie behandlingar.

Köp 3 betala för 2. Gäller ej Citizen, Grace, håltagning 
eller servicearbeten. Gäller ej på beställningsvaror.

20% rabatt vid köp över 600kr.  
Gäller ej på salongsbehandlingar. 
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