
Bli återförsäljare
Har du en förening som vill börja sälja RC-appen? 
Besök oss på www.restaurangchansen.se och 
anmäl ditt intresse, så är ni snart igång med 
försäljningen.

Appen i två versioner
Appen finns i två versioner. Singel för en 
användare och familjeappen med möjlighet att 
ansluta upp till fyra användare till samma kod.

Tjäna pengar!
Ett bra sätt för skolklasser, klubbar, organisationer m.m att förstärka 
ekonomin. Full returrätt, generösa bonussystem och alltid 50% till 
föreningslivet.

För mer information och intresseanmälan ring: 08-592 504 14.
Ni kan även anmäla intresse på www.restaurangchansen.se. 
På webben finns även nedladdningsbart material och information om våra produkter.

Rikstäckande
Med RC-Appen får du tillgång till 1000-tals 
exklusiva rabatter från Onlinerabatt, dessutom får 
de som har appen tillgång till Restaurangchansen 
i hela Sverige som erbjuder restauranger, butiker, 
nöjen och fine dining i hela Sverige.

Erbjudandena i appen är av typen ät på 
restaurang 2 för 1 och butiker/företag/nöjen upp 
till 50% rabatt.

RC-Appen

Appen gäller i 12 månader från aktiveringsdatum. RC-Appen kostar 260 kr och ger försäljaren 
130 kr i förtjänst. Familjeappen kostar 450 kr och ger 225 kr i förtjänst. RC-Häftets giltighets 
tid står på häftet och kostar 260 kr och ger säljaren 130 kr i förtjänst.

Den 1/1 2023 slutar vi av miljöskäl att producera RC-Häftet. Vi fortsätter givetvis med apparna.



Deltagare Restaurangchansen 
Karlstad 2022/23



VALFRI PIZZA
På ordinarie pris från menyn
Välj valfri pizza från menyn. Betala efter värdet, vi bjuder på den billigaste. 
Gäller torsdag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI PIZZA
På ordinarie pris från menyn
Välj valfri pizza från menyn. Betala efter värdet, vi bjuder på den billigaste. 
Gäller torsdag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI PIZZA
På ordinarie pris från menyn
Välj valfri pizza från menyn. Betala efter värdet, vi bjuder på den billigaste. 
Gäller torsdag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

7

VALFRI PIZZA
På ordinarie pris från menyn
Välj valfri pizza från menyn. Betala efter värdet, vi bjuder på den billigaste. 
Gäller torsdag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI PIZZA
På ordinarie pris från menyn
Välj valfri pizza från menyn. Betala efter värdet, vi bjuder på den billigaste. 
Gäller torsdag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI PIZZA
På ordinarie pris från menyn
Välj valfri pizza från menyn. Betala efter värdet, vi bjuder på den billigaste. 
Gäller torsdag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

9

VALFRI PIZZA
På ordinarie pris från menyn
Välj valfri pizza från menyn. Betala efter värdet, vi bjuder på den billigaste. 
Gäller torsdag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI PIZZA
På ordinarie pris från menyn
Välj valfri pizza från menyn. Betala efter värdet, vi bjuder på den billigaste. 
Gäller torsdag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI PIZZA
På ordinarie pris från menyn
Välj valfri pizza från menyn. Betala efter värdet, vi bjuder på den billigaste. 
Gäller torsdag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

11

BRASSERIETS PASTA
På ordinarie pris från menyn
Brasseriets pasta. Sommartid: Måndag-torsdag kl. 16.00-18.00. (Gäller ej uteservering!)  
Vintertid: Tisdag-torsdag kl. 16.00-18.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller ej för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

BRASSERIETS PASTA
På ordinarie pris från menyn
Brasseriets pasta. Sommartid: Måndag-torsdag kl. 16.00-18.00. (Gäller ej uteservering!)  
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BRASSERIETS HÖGREVSBURGARE
På ordinarie pris från menyn
Hemlagad högrevsburgare med bacon, picklad lök, coleslaw, små gurkor, ost & strips. 
Sommartid: Måndag-torsdag kl. 16.00-18.00. (Gäller ej uteservering!) 
Vintertid: Tisdag-torsdag kl. 16.00-18.00. Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller ej för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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Gäller ej för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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FRALLA & KAFFE
På ordinarie pris
Valfri Fralla. Serveras med kaffe/the. 
Gäller tisdag-lördag alla öppettider. 
Kupongen  lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

KANELBULLE & KAFFE
På ordinarie pris
Kanelbulle. Serveras med kaffe/the. 
Gäller tisdag-lördag alla öppettider. 
Kupongen  lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

WIENERBRÖD & KAFFE/THE
På ordinarie pris
Valfritt Wienerbröd. Serveras med kaffe/the. 
Gäller tisdag-lördag alla öppettider.  
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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KYCKLINGFILÉ MED POMMES
På ordinarie pris från menyn
Kycklingfilé med pommes, sallad & currysås. 
Gäller måndag-söndag kl. 11.00-21.00. Vid bordsservering tillkommer 10:-. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

LASAGNE AL FORNO
På ordinarie pris från menyn
Hemlagad Lasagne Al Forno. 
Gäller måndag-söndag kl. 11.00-21.00. Vid bordsservering  tillkommer 10:-. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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LÖVSTEK MED POMMES
På ordinarie pris från menyn
Lövstek med pommes, sallad & bearnaisesås. 
Gäller måndag-söndag kl. 11.00-21.00. Vid bordsservering tillkommer 10:-. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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OXFILÉ MED POMMES
På ordinarie pris från menyn
Fylld oxfilé med pommes, rödvinssås eller bearnaise. 
Gäller måndag-söndag kl. 11.00-21.00. Vid bordsservering tillkommer 10:-. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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PIZZA VESUVIO
På ordinarie pris från menyn
Med mozzarella, äkta skinka & oregano. 
Gäller måndag-söndag kl. 11.00-21.00. Vid bordsservering tillkommer 10:-. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

SCHNITZEL ME D POMMES
På ordinarie pris från menyn
Hemlagad schnitzel med sallad, pommes & bearnaisesås. 
Gäller måndag-söndag kl.  11.00-21.00. Vid bordsservering tillkommer 10:-. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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FRUKOSTBUFFÉ
På ordinarie pris från menyn
Kom & smaka vår goda frukostbuffé. 
Gäller måndag-fredag alla frukosttider. (Ej röda dagar!) 
Kupongen lämnas vid beställning. Gäller i mån av plats. 
Gäller ej för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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DAGENS MIDDAG
På ordinarie pris från menyn
Dagens middag, salladsbuffé, bröd & kaffe ingår. 
Gäller söndag-torsdag kl. 18.00-20.00, fredag-lördag kl. 18.00-21.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. Gäller i mån av plats. 
Gäller ej för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

GREEN TABLE LUNCH
På ordinarie pris från menyn
Buffén står uppdukad med mycket grönt & fräscha proteiner. Kaffe & kaka ingår. 
Gäller måndag-fredag kl. 11.30-14.00. Ej röda dagar. (Uppehåll under sommaren & jul!) 
Kupongen lämnas vid beställning. Gäller i mån av plats. 
Gäller ej för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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3 RÄTTERS MENY
På ordinarie pris från menyn
Förrätt: Vitlöksmarinerade oliver. Varmrätt: Pepparstek med cognacpepparsås & potatis. 
Dessert: Pannacotta. Gäller måndag-lördag kl. 17.00-20.00. 
Ring 054-15 55 20 för bordsbokning. Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller ej för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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FALAFELTALLRIK
På ordinarie pris från menyn
Falafel med sallad, gurka, tomat, sås & pommes frites eller ris & 33 cl burkläsk. 
Gäller måndag-lördag kl. 11.00-20.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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HAMBURGERTALLRIK
På ordinarie pris från menyn
Hamburgertallrik med sallad, gurka, tomat, dressing & pommes frites & 33 cl burkläsk.  
Gäller måndag-lördag kl. 11.00-20.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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KEBABTALLRIK
På ordinarie pris från menyn
Kebab med sallad, gurka, tomat, sås & pommes frites eller ris & 33 cl burkläsk. 
Gäller måndag-lördag kl. 11.00-20.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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DAGENS LUNCHBUFFÉ
På ordinarie pris från menyn
Dagens lunchbuffé med salladsbord, måltidsdryck & kaffe. 
Gäller måndag-fredag kl. 11.30-14.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

DAGENS LUNCHBUFFÉ
På ordinarie pris från menyn
Dagens lunchbuffé med salladsbord, måltidsdryck & kaffe. 
Gäller måndag-fredag kl. 11.30-14.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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VALFRI VARMRÄTT
På ordinarie pris från menyn
Välj valfri varmrätt från menyn. Betala efter värdet, vi bjuder på den billigaste. 
Gäller tisdag-torsdag & söndag kl. 17.00-21.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. (Endast drop in & i mån av plats!) 
Gäller ej för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI VARMRÄTT
På ordinarie pris från menyn
Välj valfri varmrätt från menyn. Betala efter värdet, vi bjuder på den billigaste. 
Gäller tisdag-torsdag & söndag kl. 17.00-21.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. (Endast drop in & i mån av plats!) 
Gäller ej för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI VARMRÄTT
På ordinarie pris från menyn
Välj valfri varmrätt från menyn. Betala efter värdet, vi bjuder på den billigaste. 
Gäller tisdag-torsdag & söndag kl. 17.00-21.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. (Endast drop in & i mån av plats!) 
Gäller ej för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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FRUKOSTBUFFÉ
På ordinarie pris från menyn
Kom & smaka vår goda frukostbuffé. 
Gäller måndag-fredag kl. 06.00-09.30. (Avvikelser  kan förekomma under sommarperioden). 
Ring för bordbokning . Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller ej för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

FRUKOSTBUFFÉ
På ordinarie pris från menyn
Kom & smaka vår goda frukostbuffé. 
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Ring för bordbokning. Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller ej för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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Ring för bordbokning. Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller ej för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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LUNCHBUFFÉ
På ordinarie pris från menyn
Kom & smaka vår goda lunchbuffé. Vi erbjuder alltid 3 st rätter med salladsbord, smör, 
bröd, vatten samt kaffe & hembakat. Gäller måndag-fredag kl. 11.30-13.30. 
Ring för bordbokning. Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller ej för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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Ring för bordbokning. Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller ej för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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Kom & smaka vår goda lunchbuffé. Vi erbjuder alltid 3 st rätter med salladsbord, smör, 
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Ring för bordbokning. Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller ej för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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MUFFINS MED KAFFE
På ordinarie pris från menyn
Muffins med kaffe. 
Gäller måndag-lördag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

RÄKSMÖRGÅS MED KAFFE
På ordinarie pris från menyn
Räksmörgås med kaffe. 
Gäller måndag-lördag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI SMOOTHIEBOWL
På ordinarie pris från menyn
Välj valfri smoothiebowl från menyn. 
Gäller måndag-lördag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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KOCKENS VAL
På ordinarie pris från menyn
Sushi middag 12 st blandade bitar. (En kupong per person!) 
Gäller måndag-söndag från öppning - kl. 19.00. (Haga stängt måndagar!) 
Gäller ej Webshop! Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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På ordinarie pris från menyn
Sushi middag 12 st blandade bitar. (En kupong per person!) 
Gäller måndag-söndag från öppning - kl. 19.00. (Haga stängt måndagar!) 
Gäller ej Webshop! Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

KOCKENS VAL
På ordinarie pris från menyn
Sushi middag 12 st blandade bitar. (En kupong per person!) 
Gäller måndag-söndag från öppning - kl. 19.00. (Haga stängt måndagar!) 
Gäller ej Webshop! Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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KOCKENS VAL
På ordinarie pris från menyn
Sushi middag 12 st blandade bitar. (En kupong per person!) 
Gäller måndag-söndag från öppning - kl. 19.00. (Haga stängt måndagar!) 
Gäller ej Webshop! Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

KOCKENS VAL
På ordinarie pris från menyn
Sushi middag 12 st blandade bitar. (En kupong per person!) 
Gäller måndag-söndag från öppning - kl. 19.00. (Haga stängt måndagar!) 
Gäller ej Webshop! Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

KOCKENS VAL
På ordinarie pris från menyn
Sushi middag 12 st blandade bitar. (En kupong per person!) 
Gäller måndag-söndag från öppning - kl. 19.00. (Haga stängt måndagar!) 
Gäller ej Webshop! Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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KOCKENS VAL
På ordinarie pris från menyn
Sushi middag 12 st blandade bitar. (En kupong per person!) 
Gäller måndag-söndag från öppning - kl. 19.00. (Haga stängt måndagar!) 
Gäller ej Webshop! Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

KOCKENS VAL
På ordinarie pris från menyn
Sushi middag 12 st blandade bitar. (En kupong per person!) 
Gäller måndag-söndag från öppning - kl. 19.00. (Haga stängt måndagar!) 
Gäller ej Webshop! Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

KOCKENS VAL
På ordinarie pris från menyn
Sushi middag 12 st blandade bitar. (En kupong per person!) 
Gäller måndag-söndag från öppning - kl. 19.00. (Haga stängt måndagar!) 
Gäller ej Webshop! Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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PÅ VÅR FIKAMENY
På ordinarie pris
Gäller vid köp av vår fikameny på ordinarie pris. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider.  
Kupongen lämnas vid betalning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

PÅ VÅR FIKAMENY
På ordinarie pris
Gäller vid köp av vår fikameny på ordinarie pris. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider.  
Kupongen lämnas vid betalning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

PÅ VÅR FIKAMENY
På ordinarie pris
Gäller vid köp av vår fikameny på ordinarie pris. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider.  
Kupongen lämnas vid betalning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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FALAFELSALLAD
På ordinarie pris från menyn
Falafel med sallad, gurka, tomat, lök, saltgurka, feferoni, paprika, sås & valfri dryck 33 cl. 
Gäller måndag-söndag kl. 11.00-20.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

FALAFELTALLRIK
På ordinarie pris från menyn
Falafel med sallad, gurka, tomat, lök, feferoni, saltgurka, paprika, sås, 
pommes frites & valfri dryck 33 cl. Gäller måndag-söndag kl. 11.00-20.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

KEBABSALLAD
På ordinarie pris från menyn
Kebabkött med sallad, gurka, tomat, lök, saltgurka, feferoni, paprika, 
sås & valfri dryck 33 cl. Gäller måndag-söndag kl. 11.00-20.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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KEBABTALLRIK
På ordinarie pris från menyn
Kebabkött med sallad, gurka, tomat, lök, feferoni, saltgurka, paprika, sås, 
pommes frites & valfri dryck 33 cl. Gäller måndag-söndag kl. 11.00-20.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

KYCKLINGSALLAD
På ordinarie pris från menyn
Kyckling med sallad, gurka, tomat, lök, saltgurka, feferoni, paprika, sås & valfri dryck 33 cl. 
Gäller måndag-söndag kl. 11.00-20.00. 
Kupongen lämnas vid beställning.
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

KYCKLINGTALLRIK
På ordinarie pris från menyn
Kyckling med sallad, gurka, tomat, lök, feferoni, saltgurka, paprika, sås, 
pommes frites & valfri dryck 33 cl. Gäller måndag-söndag kl. 11.00-20.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

59



HALLOUMIBURGARE
På ordinarie pris från menyn
Halloumiburgare med klassiska tillbehör. Serveras med pommes. 
Gäller måndag-fredag  kl. 15.00-20.00, lördag -söndag kl. 12.00-20.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller ej för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

HALLOUMIBURGARE
På ordinarie pris från menyn
Halloumiburgare med klassiska tillbehör. Serveras med pommes. 
Gäller måndag-fredag  kl. 15.00-20.00, lördag-söndag kl. 12.00-20.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller ej för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

HALLOUMIBURGARE
På ordinarie pris från menyn
Halloumiburgare med klassiska tillbehör. Serveras med pommes. 
Gäller måndag-fredag  kl. 15.00-20.00, lördag-söndag kl. 12.00-20.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller ej för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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HEMLAGAD HAMBURGARE
På ordinarie pris från menyn
Hemlagad högrevsburgare (svenskt kött) med klassiska tillbehör. Serveras med pommes. 
Gäller måndag-fredag kl. 15.00-20.00, lördag -söndag kl. 12.00-20.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller ej för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

HEMLAGAD HAMBURGARE
På ordinarie pris från menyn
Hemlagad högrevsburgare (svenskt kött) med klassiska tillbehör. Serveras med pommes. 
Gäller måndag-fredag kl. 15.00-20.00, lördag -söndag kl. 12.00-20.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller ej för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

HEMLAGAD HAMBURGARE
På ordinarie pris från menyn
Hemlagad högrevsburgare (svenskt kött) med klassiska tillbehör. Serveras med pommes. 
Gäller måndag-fredag kl. 15.00-20.00, lördag -söndag kl. 12.00-20.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller ej för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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LAXSALLAD
På ordinarie pris från menyn
Varmrökt lax, sallad, picklad rödlök med valfri dressing samt valfria kolhydrater. 
Gäller alla öppettider. Gäller ej 14/6-15/8. 
Kupongen gäller endast på restaurangen i Lillängshamnen. Kupongen lämnas vid betalning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

LAXSALLAD
På ordinarie pris från menyn
Varmrökt lax, sallad, picklad rödlök med valfri dressing samt valfria kolhydrater. 
Gäller alla öppettider. Gäller ej 14/6-15/8. 
Kupongen gäller endast på restaurangen i Lillängshamnen. Kupongen lämnas vid betalning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

PITABRÖD MED LAX
På ordinarie pris från menyn
Pitabröd med varmrökt lax, romsås & grönsaker. 
Gäller alla öppettider. Gäller ej 14/6-15/8.  
Kupongen gäller endast på restaurangen i Lillängshamnen. Kupongen lämnas vid betalning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

65

DAGENS SOPPA MED HEMBAKAT BRÖD
På ordinarie pris från menyn
Dagens soppa. Serveras med hälsobröd. 
Gäller måndag-fredag kl. 12.00-14.00 och i mån av plats. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller ej för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

STRÖSSELBIT MED KAFFE
På ordinarie pris från menyn
Strösselbit med kaffe eller the. 
Gäller måndag-fredag alla öppettider och i mån av plats. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller ej för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

DAGENS LUNCH
På ordinarie pris från menyn
Dagens lunch. Serveras med salladsbuffé & kaffe/thé. (Se meny för vad som erbjuds!)  
Gäller måndag-fredag kl. 12.00-14.00 och i mån av plats. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller ej för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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VALFRI VARMRÄTT
På ordinarie pris från menyn
Välj valfri varmrätt från menyn. Betala efter värdet, vi bjuder på den billigaste. 
Gäller måndag-onsdag kl. 17.00-21.00, lördag kl. 13.00-17.00, söndag kl. 13.00-21.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. (Gäller ej bordsbokningar!) 
Gäller ej för avhämtning.  Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI VARMRÄTT
På ordinarie pris från menyn
Välj valfri varmrätt från menyn. Betala efter värdet, vi bjuder på den billigaste. 
Gäller måndag-onsdag kl. 17.00-21.00, lördag kl. 13.00-17.00, söndag kl. 13.00-21.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. (Gäller ej bordsbokningar!) 
Gäller ej för avhämtning.  Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI VARMRÄTT
På ordinarie pris från menyn
Välj valfri varmrätt från menyn. Betala efter värdet, vi bjuder på den billigaste. 
Gäller måndag-onsdag kl. 17.00-21.00, lördag kl. 13.00-17.00, söndag kl. 13.00-21.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. (Gäller ej bordsbokningar!) 
Gäller ej för avhämtning.  Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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VALFRI PIZZA TAKE AWAY
På ordinarie pris från menyn
Välj valfri pizza från vår pizza meny. Betala efter värdet, vi bjuder på den billigaste. 
Gäller måndag-torsdag kl. 17.00-21.30, söndag kl. 13.00-21.30. 
Ange restaurangchansen  vid beställning. Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI PIZZA TAKE AWAY
På ordinarie pris från menyn
Välj valfri pizza från vår pizza meny. Betala efter värdet, vi bjuder på den billigaste. 
Gäller måndag-torsdag kl. 17.00-21.30, söndag kl. 13.00-21.30. 
Ange restaurangchansen  vid beställning. Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI PIZZA TAKE AWAY
På ordinarie pris från menyn
Välj valfri pizza från vår pizza meny. Betala efter värdet, vi bjuder på den billigaste. 
Gäller måndag-torsdag kl. 17.00-21.30, söndag kl. 13.00-21.30. 
Ange restaurangchansen  vid beställning. Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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FRITERAD BANAN ME D GLASS
På ordinarie pris från menyn
Efterrätt: Friterad banan, glass, mandel & blandade bär. 
Gäller måndag-lördag. kl. 17.00-20.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller ej för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

KATSU CURRY
På ordinarie pris från menyn
Friterad fläskkotlett japansk style, med currysås & vitkålssallad. 
Gäller måndag-lördag  kl. 17.00-20.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller ej för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

LYCHEE SCAMPI
På ordinarie pris från menyn
Scampi, lychee, ananas, chili & sötsursås. 
Gäller måndag-lördag kl. 17.00-20.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller ej för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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KYCKLING POPCORN POKÉ BOWL TAKE AWAY

På ordinarie pris från menyn
TAKE AWAY -Kyckling popcorn, blandad grön sallad, inlagd rädisa, sojabönor. 
Gäller måndag-lördag kl. 15.00-20.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

STEKT RIS TAKE AWAY
På ordinarie pris från menyn
Stekt ris Peking special, ägg, skinka, salladslök, morot & majs. 
Gäller måndag-lördag kl. 15.00-20.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

FRITERAD KYCKLINGFILÉ TAKE AWAY
På ordinarie pris från menyn
TAKE AWAY - Friterad kycklingfilé med sötsur sås eller currysås. 
Gäller måndag-lördag  kl. 15.00-20.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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SNACKS BOX TAKE AWAY
På ordinarie pris från menyn
Vegetariska vårrullar, kycklingvingar & fiskbitar. 
Gäller måndag-fredag kl. 15.00-21.00, lördag-söndag kl. 12.00-21.00. 
(Maj-juli gäller kupongen måndag-söndag kl. 11.00-21.00). Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med afterwork & happy hour. 

SNACKS BOX TAKE AWAY
På ordinarie pris från menyn
Vegetariska vårrullar, kycklingvingar & fiskbitar. 
Gäller måndag-fredag kl. 15.00-21.00, lördag-söndag kl. 12.00-21.00.
(Maj-Juli gäller kupongen måndag-söndag kl. 11.00-21.00). Kupongen lämnas vid beställning.
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med afterwork & happy hour.

SNACKS BOX TAKE AWAY
På ordinarie pris från menyn
Vegetariska vårrullar, kycklingvingar & fiskbitar. 
Gäller måndag-fredag kl. 15.00-21.00, lördag-söndag kl. 12.00-21.00. 
(Maj-juli gäller kupongen måndag-söndag kl. 11.00-21.00). Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med afterwork & happy hour. 
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TOGOBOX 1 TAKE AWAY
På ordinarie pris från menyn
TAKE AWAY! Äggnudlar wokade med kyckling & grönsaker. 
Gäller måndag-fredag kl. 15.00-21.00, lördag-söndag kl. 12.00-21.00. 
(Maj-juli gäller kupongen måndag-söndag kl. 11.00-21.00). Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

TOGOBOX 1 TAKE AWAY
På ordinarie pris från menyn
TAKE AWAY! Äggnudlar wokade med kyckling & grönsaker. 
Gäller måndag-fredag kl. 15.00-21.00, lördag-söndag kl. 12.00-21.00. 
(Maj-juli gäller kupongen måndag-söndag kl. 11.00-21.00). Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

TOGOBOX 1 TAKE AWAY
På ordinarie pris från menyn
TAKE AWAY! Äggnudlar wokade med kyckling & grönsaker. 
Gäller måndag-fredag kl. 15.00-21.00, lördag-söndag kl. 12.00-21.00. 
(Maj-juli gäller kupongen måndag-söndag kl. 11.00-21.00). Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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TAIN LOON TRIPPEL
På ordinarie pris från menyn
Kycklingspett med jordnötsås, vegetariska vårrullar & friterade räkor med valfri sås. 
Friterad banan med glass & kaffe eller te. Gäller måndag-fredag kl. 15.00-21.00, 
lördag-söndag kl. 12.00-21.00. (Maj-juli gäller kupongen måndag-söndag kl. 11.00-21.00). 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller ej för avhämtning. Kan ej kombineras med afterwork & happy hour. 

TAIN LOON TRIPPEL
På ordinarie pris från menyn
Kycklingspett med jordnötsås, vegetariska vårrullar & friterade räkor med valfri sås. 
Friterad banan med glass & kaffe eller te. Gäller måndag-fredag kl. 15.00-21.00, 
lördag-söndag kl. 12.00-21.00. (Maj-juli gäller kupongen måndag-söndag kl. 11.00-21.00). 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller ej för avhämtning. Kan ej kombineras med afterwork & happy hour. 

TAIN LOON TRIPPEL
På ordinarie pris från menyn
Kycklingspett med jordnötsås, vegetariska vårrullar & friterade räkor med valfri sås. 
Friterad banan med glass & kaffe eller te. Gäller måndag-fredag kl. 15.00-21.00,
lördag-söndag kl. 12.00-21.00. (Maj-juli gäller kupongen måndag-söndag kl. 11.00-21.00). 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller ej för avhämtning. Kan ej kombineras med afterwork & happy hour. 81

TOGOBOX 2 TAKE AWAY
På ordinarie pris från menyn
TAKE AWAY! Kyckling med cashewnötter. 
Gäller måndag-fredag kl. 15.00-21.00, lördag-söndag kl. 12.00-21.00. 
(Maj-juli gäller kupongen måndag-söndag kl. 11.00-21.00). Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

TOGOBOX 2 TAKE AWAY
På ordinarie pris från menyn
TAKE AWAY! Kyckling med cashewnötter. 
Gäller måndag-fredag kl. 15.00-21.00, lördag-söndag kl. 12.00-21.00. 
(Maj-juli gäller kupongen måndag-söndag kl. 11.00-21.00). Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

TOGOBOX 2 TAKE AWAY
På ordinarie pris från menyn
TAKE AWAY! Kyckling med cashewnötter. 
Gäller måndag-fredag kl. 15.00-21.00, lördag-söndag kl. 12.00-21.00. 
(Maj-juli gäller kupongen måndag-söndag kl. 11.00-21.00). Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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CHICKEN TIKKA
På ordinarie pris från menyn
Chicken Tikka med kyckling & grönsaker i härlig tikka sås. 
Gäller måndag-fredag kl. 12.00-15.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

KEBABPIZZA
På ordinarie pris från menyn
Kebabpizza med nötkött, lök, kebabsås mild & feferoni. 
Gäller måndag-fredag kl. 12.00-15.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

PIZZA BERGAMO
På ordinarie pris från menyn
Pizza Bergamo med salami, bacon, champinjoner & lök. 
Gäller måndag-fredag kl. 12.00-15.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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PIZZA VEGAN VESUVIO
På ordinarie pris från menyn
Pizza vegan Vesuvio med vegansk skinka. 
Gäller måndag-fredag kl. 12.00-15.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för av hämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

PIZZA VEGAN C APRICCIOSA
På ordinarie pris från menyn
Pizza vegan Capricciosa med vegansk skinka & champinjoner. 
Gäller måndag-fredag kl. 12.00-15.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

SKINKSALLAD
På ordinarie pris från menyn
Skinksallad med skinka, ost & ananas. 
Gäller måndag-fredag kl. 12.00-15.00. 
Kupongen  lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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DAGENS FÅNGST
På ordinarie pris från menyn
Färsk fisk från Feskhandlarn/Lillängshamnen. Fråga din servitör om vad som serveras.
Gäller måndag-torsdag kl. 16.00-21.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. (Endast drop in & i mån av plats!) 
Gäller ej för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

FISH AND CHIPS
På ordinarie pris från menyn
Torsk, grön ärtpuré, pommes frites, remouladsås & citron. 
Gäller måndag-torsdag kl. 16.00-21.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. (Endast drop in & i mån av plats!) 
Gäller ej för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

SMASHED BURGER
På ordinarie pris från menyn
Smashad hamburgare på högrev & entrecote från Kils slakteri med rökt cheddar,  
honungsglacerat bacon, sirachamajonnäs, sallad, bifftomat & picklad rödlök. 
Serveras  med pommes frites & aioli. Gäller måndag-torsdag kl. 16.00-21.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. (Endast drop in & i mån av plats!) 
Gäller ej för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 89

GRILLAD FLÄSKFILÉ
På ordinarie pris från menyn
Grillad fläskfilé med strips, bearnaisesås & dryck 33 cl. 
Gäller måndag-fredag kl. 11.00-21.00, lördag-söndag kl. 12.00-21.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

GRILLAD FLÄSKFILÉ
På ordinarie pris från menyn
Grillad fläskfilé med strips, bearnaisesås & dryck 33 cl. 
Gäller måndag-fredag kl. 11.00-21.00, lördag-söndag kl. 12.00-21.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

GRILLAD FLÄSKFILÉ
På ordinarie pris från menyn
Grillad fläskfilé med strips, bearnaisesås & dryck 33 cl. 
Gäller måndag-fredag kl. 11.00-21.00, lördag-söndag kl. 12.00-21.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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GRILLAD FLÄSKFILÉ
På ordinarie pris från menyn
Grillad fläskfilé med strips, bearnaisesås & dryck 33 cl. 
Gäller måndag-fredag kl. 11.00-21.00, lördag-söndag kl. 12.00-21.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

GRILLAD FLÄSKFILÉ
På ordinarie pris från menyn
Grillad fläskfilé med strips, bearnaisesås & dryck 33 cl. 
Gäller måndag-fredag kl. 11.00-21.00, lördag-söndag kl. 12.00-21.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

GRILLAD FLÄSKFILÉ
På ordinarie pris från menyn
Grillad fläskfilé med strips, bearnaisesås & dryck 33 cl. 
Gäller måndag-fredag kl. 11.00-21.00, lördag-söndag kl. 12.00-21.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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GRILLAD LÖVBIT
På ordinarie pris från menyn
Grillad lövbit med strips, bearnaisesås & dryck 33 cl. 
Gäller måndag-fredag kl. 11.00-21.00, lördag-söndag kl. 12.00-21.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

GRILLAD LÖVBIT
På ordinarie pris från menyn
Grillad lövbit med strips, bearnaisesås & dryck 33 cl. 
Gäller måndag-fredag kl. 11.00-21.00, lördag-söndag kl. 12.00-21.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

GRILLAD LÖVBIT
På ordinarie pris från menyn
Grillad lövbit med strips, bearnaisesås & dryck 33 cl. 
Gäller måndag-fredag kl. 11.00-21.00, lördag-söndag kl. 12.00-21.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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GRILLKORV MED BRÖD & DRYCK
På ordinarie pris från menyn
Grillad korv med bröd. Serveras med Coca Cola eller Coca Cola Zero 33 cl. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. Gäller enbart Preem Lamberget i Karlstad. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI BULLE MED MELLANSTOR KAFFE
På ordinarie pris från menyn
Välj valfri bulle. Serveras med mellanstor kaffe. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider.  Gäller enbart Preem Lamberget i Karlstad. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI BULLE MED MELLANSTOR KAFFE
På ordinarie pris från menyn
Välj valfri bulle. Serveras med mellanstor kaffe. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider.  Gäller enbart Preem Lamberget i Karlstad. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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KANELBULLE MED KAFFE
På ordinarie pris från menyn
Kanelbulle. Serveras med kaffe. 
Gäller måndag-fredag kl. 08.00-16.00. 
Kupongen  lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

KANELBULLE MED KAFFE
På ordinarie pris från menyn
Kanelbulle. Serveras med kaffe. 
Gäller måndag-fredag kl. 08.00-16.00. 
Kupongen  lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

KANELBULLE MED KAFFE
På ordinarie pris från menyn
Kanelbulle. Serveras med kaffe. 
Gäller måndag-fredag kl. 08.00-16.00. 
Kupongen  lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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KANELBULLE MED KAFFE
På ordinarie pris från menyn
Kanelbulle. Serveras med kaffe. 
Gäller måndag-fredag kl. 08.00-16.00. 
Kupongen  lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

KANELBULLE MED KAFFE
På ordinarie pris från menyn
Kanelbulle. Serveras med kaffe. 
Gäller måndag-fredag kl. 08.00-16.00. 
Kupongen  lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

KANELBULLE MED KAFFE
På ordinarie pris från menyn
Kanelbulle. Serveras med kaffe. 
Gäller måndag-fredag kl. 08.00-16.00. 
Kupongen  lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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KOKT/GRILLAD KORV
På ordinarie pris från menyn
Kokt/Grillad korv med bröd. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

KOKT/GRILLAD KORV
På ordinarie pris från menyn
Kokt/Grillad korv med bröd. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

KOKT/GRILLAD KORV
På ordinarie pris från menyn
Kokt/Grillad korv med bröd. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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VALFRI BULLE MED KAFFE
På ordinarie pris från menyn
Välj valfri bulle. Serveras med kaffe. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen  lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI BULLE MED KAFFE
På ordinarie pris från menyn
Välj valfri bulle. Serveras med kaffe. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen  lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI BULLE MED KAFFE
På ordinarie pris från menyn
Välj valfri bulle. Serveras med kaffe. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen  lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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SIBYLLAMEAL ME D RÄKSALLAD
På ordinarie pris från menyn
2 kokta eller grillade korvar med mos, bostongurka, räksallad, läsk 0,4 l & kaffe. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

SIBYLLAMEAL ME D RÄKSALLAD
På ordinarie pris från menyn
2 kokta eller grillade korvar med mos, bostongurka, räksallad, läsk 0,4 l & kaffe. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

SIBYLLAMEAL ME D RÄKSALLAD
På ordinarie pris från menyn
2 kokta eller grillade korvar med mos, bostongurka, räksallad, läsk 0,4 l & kaffe. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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SUPER MEAL ME D OST PLUSMENY
På ordinarie pris från menyn
150 g hamburgare, ost, future fries, läsk 0,5 l & kaffe. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

SUPER MEAL ME D OST PLUSMENY
På ordinarie pris från menyn
150 g hamburgare, ost, future fries, läsk 0,5 l & kaffe. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

SUPER MEAL ME D OST PLUSMENY
På ordinarie pris från menyn
150 g hamburgare, ost, future fries, läsk 0,5 l & kaffe. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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SUPER MEAL OST PLUSMENY + LÖKRINGAR

På ordinarie pris från menyn
150 g hamburgare, ost, future fries, 4 st lökringar & läsk 0,5 l. 
Gäller måndag-söndag  alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

SUPER MEAL OST PLUSMENY + LÖKRINGAR

På ordinarie pris från menyn
150 g hamburgare, ost, future fries, 4 st lökringar & läsk 0,5 l. 
Gäller måndag-söndag  alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

SUPER MEAL OST PLUSMENY + LÖKRINGAR

På ordinarie pris från menyn
150 g hamburgare, ost, future fries, 4 st lökringar & läsk 0,5 l. 
Gäller måndag-söndag  alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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CHICKEN TERIAKI SUB 15 CM
På ordinarie pris från menyn
Chicken Teriaki Sub 15 cm. (Kan bytas till veggie delite!) 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

CHICKEN TERIAKI SUB 15 CM
På ordinarie pris från menyn
Chicken Teriaki Sub 15 cm. (Kan bytas till veggie delite!) 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

KYCKLINGBRÖST SUB 15 CM
På ordinarie pris från menyn
Kycklingbröst 15 cm. (Kan bytas till veggie delite!) 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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KYCKLINGBRÖST SUB 15 CM
På ordinarie pris från menyn
Kycklingbröst 15 cm. (Kan bytas till veggie delite!) 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VEGGIE DELITE SUB 15 CM
På ordinarie pris från menyn
Veggie Delite Sub 15 cm från vår meny. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider.  
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VEGGIE DELITE SUB 15 CM
På ordinarie pris från menyn
Veggie Delite Sub 15 cm från vår meny. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider.  
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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ENCHILADAS REGULAR
På ordinarie pris från menyn
Majstortillas unicó! Gratinerade med valfri fyllning & riven ost. Serveras med 
chips & krispig sallad. Gäller måndag-lördag kl. 14.00-21.00, söndag kl. 12.00-18.00. 
Kupongen  lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

ENCHILADAS REGULAR
På ordinarie pris från menyn
Majstortillas unicó! Gratinerade med valfri fyllning & riven ost. Serveras med 
chips & krispig sallad. Gäller måndag-lördag kl. 14.00-21.00, söndag kl. 12.00-18.00. 
Kupongen  lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

NACHO DE LUXE REGULAR
På ordinarie pris från menyn
Krispiga majschips gratinerade med kryddig köttfärs & riven ost. Toppas med sallad, 
gräddfil & vår unika hotsås. Gäller måndag-lördag kl. 14.00-21.00, söndag kl. 12.00-18.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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NACHO DE LUXE REGULAR
På ordinarie pris från menyn
Krispiga majschips gratinerade med kryddig köttfärs & riven ost. Toppas med sallad,
gräddfil & vår unika hotsås. Gäller måndag-lördag kl. 14.00-21.00, söndag kl. 12.00-18.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

QUESADILLAS REGULAR
På ordinarie pris från menyn
Vetetortillas fyllda med kyckling, ost & ruccolasallad. Serveras med sallad, chips, 
gräddfil, salsa & guacamole. Gäller måndag-lördag kl. 14.00-21.00, söndag kl. 12.00-18.00.
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

QUESADILLAS REGULAR
På ordinarie pris från menyn
Vetetortillas fyllda med kyckling, ost & ruccolasallad. Serveras med sallad, chips, 
gräddfil, salsa & guacamole. Gäller måndag-lördag kl. 14.00-21.00, söndag kl. 12.00-18.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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CHOKLADBOLL ME D ISTE/LATTE
På ordinarie pris från menyn
Chokladboll med iste eller stor caffe latte. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider på Wayne´s Coffee Bergvik. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

KANELBULLE MED KAFFE/TE
På ordinarie pris från menyn
Kanelbulle med bryggkaffe eller te. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider på Wayne´s  Coffee Bergvik. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

MUFFINS MED KAFFE
På ordinarie pris från menyn
Muffins med bryggkaffe eller te. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider på Wayne´s  Coffee Bergvik. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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PÅ ETT HELT KÖP
På ordinarie pris
Gäller vid ett helt köp av valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris. 
20% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej guld & Schalins!) 
Gäller måndag-söndag alla öppettider.  
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

PÅ ETT HELT KÖP
På ordinarie pris
Gäller vid ett helt köp av valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris. 
20% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej guld & Schalins!) 
Gäller måndag-söndag alla öppettider.  
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

PÅ ETT HELT KÖP
På ordinarie pris
Gäller vid ett helt köp av valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris. 
20% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej guld & Schalins!) 
Gäller måndag-söndag alla öppettider.  
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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VALFRI VARA
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfri vara från hela sortimentet på ordinarie pris. 
20% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI VARA
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfri vara från hela sortimentet på ordinarie pris. 
20% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI VARA
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfri vara från hela sortimentet på ordinarie pris. 
20% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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VALFRI BLOMMANDE INOMHUSVÄXT
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfri blommande inomhusväxt från hela sortimentet på ordinarie pris. 
25% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej planteringar!) 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI BUKETT
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfri bukett från hela sortimentet på ordinarie pris. 
25% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej beställningsvaror!) 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen  lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI GRÖN INOMHUSVÄXT
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfri grön inomhusväxt från hela sortimentet på ordinarie pris. 
25% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej planteringar!) 
Gäller måndag-söndag alla öppettider.  
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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RILEY & EAST WEST
På ordinarie pris
Gäller vid ett helt köp av valfria varor från hela Riley & East West sortimentet 
på ordinarie pris. 20% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider.  
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

RILEY & EAST WEST
På ordinarie pris
Gäller vid ett helt köp av valfria varor från hela Riley & East West sortimentet 
på ordinarie pris. 20% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider.  
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

RILEY & EAST WEST
På ordinarie pris
Gäller vid ett helt köp av valfria varor från hela Riley & East West sortimentet 
på ordinarie pris. 20% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider.  
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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PÅ ETT HELT KÖP
På ordinarie pris
Gäller vid ett helt köp av valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris. 
20% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej presentkort, Ankarsrum & Vitamix blender!) 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

PÅ ETT HELT KÖP
På ordinarie pris
Gäller vid ett helt köp av valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris. 
20% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej presentkort, Ankarsrum & Vitamix blender!) 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

PÅ ETT HELT KÖP
På ordinarie pris
Gäller vid ett helt köp av valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris. 
20% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej presentkort, Ankarsrum & Vitamix blender!) 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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PÅ ETT HELT KÖP
På ordinarie pris
Gäller vid ett helt köp av valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris. 
20% dras direkt av vid köpet. (Före detta Royal Design). 
Gäller måndag-lördag alla öppettider.  
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

PÅ ETT HELT KÖP
På ordinarie pris
Gäller vid ett helt köp av valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris. 
20% dras direkt av vid köpet. (Före detta Royal Design). 
Gäller måndag-lördag alla öppettider.  
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

PÅ ETT HELT KÖP
På ordinarie pris
Gäller vid ett helt köp av valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris. 
20% dras direkt av vid köpet. (Före detta Royal Design). 
Gäller måndag-lördag alla öppettider.  
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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PÅ ETT HELT KÖP
På ordinarie pris
Gäller vid ett helt köp av valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris. 
20% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-lördag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

PÅ ETT HELT KÖP
På ordinarie pris
Gäller vid ett helt köp av valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris. 
20% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-lördag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRIA JEANS
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfria jeans från hela sortimentet på ordinarie pris. 
25% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-lördag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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VALFRITT SKÄRMSKYDD
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfritt skärmskydd från hela sortimentet på ordinarie pris. 
50% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

BLÄCK/FÄRG PATRONER & TONER
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfria bläck/färg patroner & toner från hela sortimentet på ordinarie pris. 
25% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen  lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

DAMMSUGARPÅSAR
På ordinarie pris
Gäller vid köp av max 2 st dammsugarförpackningar per kupong från hela sortimentet  
på ordinarie pris. 50% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider.  
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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LEVERANS & INSTALLATION
På ordinarie pris
Gäller vid köp av leverans & installation på vitvaror. 
50% dras direkt av vid köpet. Gäller ej luftvärmepump, gräsklippare & installation 
av proffsmaskiner. Gäller måndag-söndag  alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI BELYSNINGSARMATUR
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfri belysningsarmatur från hela sortimentet på ordinarie pris. 
25% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VÄRDECHECK
På ordinarie pris
Gäller vid ett helt köp av valfria varor för 1000:- eller mer från hela sortimentet 
på ordinarie pris. 250:- dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider.  
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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VALFRI LAMPA
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfri lampa från hela sortimentet på ordinarie pris. 
25% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI MATTA
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfri matta från hela sortimentet på ordinarie pris. 
25% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRITT PÅSLAKANSET
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfritt påslakanset från hela sortimentet på ordinarie pris. 
25% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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PÅ ETT HELT KÖP
På ordinarie pris
Gäller vid ett helt köp av valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris. 
20% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej möbler, beställningsvaror, blommor & Bruka Design!) 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

PÅ ETT HELT KÖP
På ordinarie pris
Gäller vid ett helt köp av valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris. 
20% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej möbler, beställningsvaror, blommor & Bruka Design!) 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

PÅ ETT HELT KÖP
På ordinarie pris
Gäller vid ett helt köp av valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris. 
20% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej möbler, beställningsvaror, blommor & Bruka Design!) 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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FIONA TAPETER
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfria Fiona tapeter från hela sortimentet på ordinarie pris. 
25% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-fredag kl. 07.00-18.00, lördag kl. 10.00-14.00. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

FIONA TAPETER
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfria Fiona tapeter från hela sortimentet på ordinarie pris. 
25% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-fredag kl. 07.00-18.00, lördag kl. 10.00-14.00. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI FÄRG
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfri färg från hela sortimentet på ordinarie pris. 
25% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-fredag kl. 07.00-18.00, lördag kl. 10.00-14.00. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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VALFRI FÄRG
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfri färg från hela sortimentet på ordinarie pris. 
25% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-fredag kl. 07.00-18.00, lördag kl. 10.00-14.00. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI FÄRG
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfri färg från hela sortimentet på ordinarie pris. 
25% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-fredag kl. 07.00-18.00, lördag kl. 10.00-14.00. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI FÄRG
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfri färg från hela sortimentet på ordinarie pris. 
25% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-fredag kl. 07.00-18.00, lördag kl. 10.00-14.00. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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VALFRI FÄRG
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfri färg från hela Caparols färgsortiment på ordinarie pris. 
30% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-fredag kl. 07.00-18.00, lördag kl. 10.00-14.00. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI FÄRG
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfri färg från hela Caparols färgsortiment på ordinarie pris. 
30% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-fredag kl. 07.00-18.00, lördag kl. 10.00-14.00. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRIA TAPETER
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfria tapeter från hela sortimentet på ordinarie pris. 
25% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej prisbunda kollektioner). 
Gäller måndag-fredag kl. 07.00-18.00, lördag kl. 10.00-14.00. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

149



PÅ ETT HELT KÖP
På ordinarie pris
Gäller vid ett helt köp av minst 2 valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris. 
25% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

PÅ ETT HELT KÖP
På ordinarie pris
Gäller vid ett helt köp av minst 2 valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris. 
25% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

PÅ ETT HELT KÖP
På ordinarie pris
Gäller vid ett helt köp av minst 2 valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris. 
25% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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VALFRI VARA
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfri vara från hela sortimentet på ordinarie pris. 
25% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-lördag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI VARA
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfri vara från hela sortimentet på ordinarie pris. 
25% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-lördag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

PÅ ETT HELT KÖP
På ordinarie pris
Gäller vid ett helt köp av valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris. 
20% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-lördag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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PÅ ETT HELT KÖP
På ordinarie pris
Gäller vid ett helt köp av valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris. 
20% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

PÅ ETT HELT KÖP
På ordinarie pris
Gäller vid ett helt köp av valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris. 
20% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRIA SKOR
På ordinarie pris
Gäller vid köp av ett par valfria skor från hela sortimentet på ordinarie pris. 
25% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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PÅ ETT HELT KÖP
På ordinarie pris
Gäller vid ett helt köp av valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris. 
20% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej möbler!) 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen  lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

PÅ ETT HELT KÖP
På ordinarie pris
Gäller vid ett helt köp av valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris. 
20% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej möbler!) 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen  lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI VARA
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfri vara från hela sortimentet på ordinarie pris. 
25% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej möbler!) 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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PÅ ETT HELT KÖP
På ordinarie pris
Gäller vid ett helt köp av valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris. 
20% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej Asics-produkter, cyklar, elektronik, 
beställningsvaror & presentkort!) Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning.  Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

PÅ ETT HELT KÖP
På ordinarie pris
Gäller vid ett helt köp av valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris. 
20% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej Asics-produkter, cyklar, elektronik, 
beställningsvaror & presentkort!) Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning.  Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

PÅ ETT HELT KÖP
På ordinarie pris
Gäller vid ett helt köp av valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris. 
20% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej Asics-produkter, cyklar, elektronik, 
beställningsvaror & presentkort!) Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning.  Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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1 KG LÖSVIKTSGODIS
På ordinarie pris
Gäller vid köp av upp till 1 kg lösviktsgodis från hela sortimentet på ordinarie pris. 
50% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

1 KG LÖSVIKTSGODIS
På ordinarie pris
Gäller vid köp av upp till 1 kg lösviktsgodis från hela sortimentet på ordinarie pris. 
50% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI MILKSHAKE
På ordinarie pris
Köp 2 st valfria milkshakes betala för 1 st på ordinarie pris. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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ID-FOTOGRAFERING
På ordinarie pris
Gäller vid köp av id-foto, körkortsfoto, visumfoto & utländskt passfoto på ordinarie pris. 
Se: www.karlstadfoto.se för mer information. 25% dras direkt av vid köpet. 
Gäller alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

RAM
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfri ram på ordinarie pris. 
Se: www.karlstadfoto.se för mer information. 25% dras direkt av vid köpet. 
Gäller alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

STUDENTSKYLT
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfri Studentskylt på ordinarie pris. 
Se: www.karlstadfoto.se för mer information. 25% dras direkt av vid köpet. 
Gäller alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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VALFRI VARA
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfri vara från hela sortimentet på ordinarie pris. 
20% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRITT DOFTLJUS
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfritt doftljus från hela sortimentet på ordinarie pris. 
25% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VÄRDECHECK
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfria varor för 500:- eller mer från hela sortimentet på ordinarie pris. 
100:- dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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PÅ ETT HELT KÖP
På ordinarie pris
Gäller vid ett helt köp av minst 2 st valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris. 
20% dras direkt av vid köpet. (Öppet köp gäller ej vid nyttjande av kupong!) 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

PÅ ETT HELT KÖP
På ordinarie pris
Gäller vid ett helt köp av minst 2 st valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris. 
20% dras direkt av vid köpet. (Öppet köp gäller ej vid nyttjande av kupong!) 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

PÅ ETT HELT KÖP
På ordinarie pris
Gäller vid ett helt köp av minst 2 st valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris. 
20% dras direkt av vid köpet. (Öppet köp gäller ej vid nyttjande av kupong!) 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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LIFE VETEKUDDE
På ordinarie pris
Gäller vid köp av Life vetekudde på ordinarie pris. Värmen hjälper till att mjuka upp 
spända & stela muskler i rygg, nacke & axlar. Vår kudde är tillverkad av Ekologiskt vete 
och har tvättbar ytterpåse. 25% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

LIFE VITAMINER & MINERALER
På ordinarie pris
Gäller vid köp av Lifes vitamin & mineraler på ordinarie pris. En-om-dagen kosttillskottet 
naturligt ursprung, speciellt anpassade för olika behov. Välj bland Multi Kvinna, Man,  
Vegetarian, Pregnant, Kids & Sport. 25% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag  alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

PÅ ETT HELT KÖP
På ordinarie pris
Gäller vid ett helt köp av valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris. 
20% dras direkt av vid köpet. Hos oss hittar du bl.a kosttillskott, naturlig hudvård, 
fotriktiga skor m.m. Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning.Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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VALFRI LÖPARSTRUMPA
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfri löparstrumpa från hela sortimentet på ordinarie pris. 
50% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej kompressionstrumpa!) 
Gäller måndag-lördag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRITT PLAGG
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfritt plagg från hela sortimentet på ordinarie pris. 
30% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-lördag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VÄRDECHECK
På ordinarie pris
Gäller vid ett helt köp av valfria varor för 1000:- eller mer från hela sortimentet 
på ordinarie pris. 250:- dras direkt av vid köpet. (Gäller ej elektronik!) 
Gäller måndag-lördag  alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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VÄRDECHECK
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfri vara för 500:- eller mer från hela sortimentet på ordinarie pris. 
125:- dras direkt av vid köpet. (Gäller ej beställningsvaror!) 
Gäller måndag-lördag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VÄRDECHECK
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfri vara för 500:- eller mer från hela sortimentet på ordinarie pris. 
125:- dras direkt av vid köpet. (Gäller ej beställningsvaror!) 
Gäller måndag-lördag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VÄRDECHECK
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfri vara för 500:- eller mer från hela sortimentet på ordinarie pris. 
125:- dras direkt av vid köpet. (Gäller ej beställningsvaror!) 
Gäller måndag-lördag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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PÅ ETT HELT KÖP
På ordinarie pris
Gäller vid ett helt köp av valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris. 
20% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej beställningsvaror & godis!) 
Gäller måndag-lördag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

PÅ ETT HELT KÖP
På ordinarie pris
Gäller vid ett helt köp av valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris. 
20% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej beställningsvaror & godis!) 
Gäller måndag-lördag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRIA JEANS
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfria jeans från hela sortimentet på ordinarie pris. 
25% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-lördag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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VALFRI KRUKA
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfri kruka från hela sortimentet på ordinarie pris. 
25% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI KRUKA
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfri kruka från hela sortimentet på ordinarie pris. 
25% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI KRUKVÄXT
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfri krukväxt från hela sortimentet på ordinarie pris. 
25% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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VALFRI KRUKVÄXT
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfri krukväxt från hela sortimentet på ordinarie pris. 
25% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI SNITTBUKETT
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfri snittbukett från hela sortimentet på ordinarie pris. 
25% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI SNITTBUKETT
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfri snittbukett från hela sortimentet på ordinarie pris. 
25% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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FINAST PLUS AUTOMATTVÄTT
På ordinarie pris
Gäller vid köp av Finast Plus automattvätt på ordinarie pris. 
50% dras direkt av vid köpet. Gäller enbart Preem Lamberget i Karlstad. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider.  
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

FINAST PLUS AUTOMATTVÄTT
På ordinarie pris
Gäller vid köp av Finast Plus automattvätt på ordinarie pris. 
50% dras direkt av vid köpet. Gäller enbart Preem Lamberget i Karlstad. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider.  
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

SPOLARVÄTSKA FÄRDIGBLANDAD 4 L
På ordinarie pris
Gäller vid köp av spolarvätska färdigblandad 4 liter på ordinarie pris. 
25% dras direkt av vid köpet. Gäller enbart Preem Lamberget i Karlstad. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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VALFRI LEKSAK
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfri leksak från hela sortimentet på ordinarie pris. 
25% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej beställningsvaror och Magni plåtbil!) 
Gäller måndag-lördag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRITT KLÄDESPLAGG
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfritt klädesplagg från hela sortimentet på ordinarie pris. 
25% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-lördag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRITT KLÄDESPLAGG
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfritt klädesplagg från hela sortimentet på ordinarie pris. 
25% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-lördag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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DON D ONNA, RIZZO & MCO PLÅNBOK
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfri Don Donna, Rizzo & MCO dam & herr plånbok från hela 
sortimentet på ordinarie pris. 25% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI DON D ONNA VÄSKA
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfri Don Donna väska från hela sortimentet på ordinarie pris. 
25% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRIA RIZZO SKOR
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfria Rizzo skor dam & herr från hela sortimentet på ordinarie pris. 
25% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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PÅ ETT HELT KÖP
På ordinarie pris
Gäller vid ett helt köp av valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris. 
20% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

PÅ ETT HELT KÖP
På ordinarie pris
Gäller vid ett helt köp av valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris. 
20% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

PÅ ETT HELT KÖP
På ordinarie pris
Gäller vid ett helt köp av valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris. 
20% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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HYRA VALFRI SLÄPVAGN
På ordinarie pris
Gäller vid hyra av valfri släpvagn i minst 4 timmar till högst 1 dygn på ordinarie pris. 
50% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

HYRA VALFRI SLÄPVAGN
På ordinarie pris
Gäller vid hyra av valfri släpvagn i minst 4 timmar till högst 1 dygn på ordinarie pris. 
50% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

HYRA VALFRI SLÄPVAGN
På ordinarie pris
Gäller vid hyra av valfri släpvagn i minst 4 timmar till högst 1 dygn på ordinarie pris. 
50% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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VALFRI BLOMMANDE KRUKVÄXT
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfri blommande krukväxt från hela sortimentet på ordinarie pris. 
25% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej beställningar!) 
Gäller måndag-lördag alla öppettider.  
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI FÄRDIGBUNDEN BUKETT
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfri färdigbunden bukett från vårt färdiga sortiment på ordinarie pris. 
25% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej beställningar!) 
Gäller måndag-lördag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI GRÖN KRUKVÄXT
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfri grön krukväxt från hela sortimentet på ordinarie pris. 
25% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej beställningar!) 
Gäller måndag-lördag alla öppettider.  
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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VÄRDECHECK
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfria varor för 2000:- eller mer från hela sortimentet på ordinarie pris.
(Gäller ej beställningsvaror & elektronik!) 500:- dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VÄRDECHECK
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfria varor för 500:- eller mer från hela sortimentet på ordinarie pris.
(Gäller ej beställningsvaror & elektronik!) 125:- dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VÄRDECHECK
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfria varor för 1000:- eller mer från hela sortimentet på ordinarie pris.
(Gäller ej beställningsvaror & elektronik!) 250:- dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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ÖGONBRYNSPLOCK
På ordinarie pris
Gäller vid köp av 1 st ögonbrynsplock behandling på ordinarie pris. 
50% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-fredag vid tidsbokning eller drop in i mån av tid. 
Kupongen  lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

ÖGONBRYNSPLOCK
På ordinarie pris
Gäller vid köp av 1 st ögonbrynsplock behandling på ordinarie pris. 
50% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-fredag vid tidsbokning eller drop in i mån av tid. 
Kupongen  lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

ÖGONBRYNSPLOCK
På ordinarie pris
Gäller vid köp av 1 st ögonbrynsplock behandling på ordinarie pris. 
50% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-fredag vid tidsbokning eller drop in i mån av tid. 
Kupongen  lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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2 SET-TROSA & BH
På ordinarie pris
Gäller vid köp av 2 set trosa & bh från hela sortimentet på ordinarie pris. 
40% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

2 SET-TROSA & BH
På ordinarie pris
Gäller vid köp av 2 set trosa & bh från hela sortimentet på ordinarie pris. 
40% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

2 SET-TROSA & BH
På ordinarie pris
Gäller vid köp av 2 set trosa & bh från hela sortimentet på ordinarie pris. 
40% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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KOSTRÅDGIVNING
På ordinarie pris
Gäller vid köp av Kostrådgivning för 1 person på ordinarie pris. 
50% dras direkt av vid köpet. 
Välkomna att boka en tid på roger@activhalsa.se (Ange RC kupong)! 
Kupongen  lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

KROPPSSCANNING
På ordinarie pris
Gäller vid köp av Kroppsscanning för 1 person på ordinarie pris. 
50% dras direkt av vid köpet. 
Välkomna att boka en tid på roger@activhalsa.se (Ange RC kupong)! 
Kupongen  lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

PROVA PÅ TRÄNING 60+
På ordinarie pris
Prova på träning 60+. Kom & prova 2 st gånger för 1 person utan kostnad. 
100% dras direkt av vid köpet. 
Välkomna att boka en tid på roger@activhalsa.se (Ange RC kupong)!
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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NYBESÖK KIROPRAKTOR
På ordinarie pris
Gäller vid köp för 1 person vid ett tillfälle för ett nybesök till ordinarie pris. 
50% dras vid uppvisande av kupong på plats vid köpet. 
Välkomna att boka en tid genom vår hemsida eller ringa oss för en bedömning. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

NYBESÖK KIROPRAKTOR
På ordinarie pris
Gäller vid köp för 1 person vid ett tillfälle för ett nybesök till ordinarie pris. 
50% dras vid uppvisande av kupong på plats vid köpet. 
Välkomna att boka en tid genom vår hemsida eller ringa oss för en bedömning. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

NYBESÖK STÖTVÅGSBEHANDLING
På ordinarie pris
Gäller vid köp för 1 person vid ett tillfälle för ett nybesök till ordinarie pris. 
50% dras vid uppvisande av kupong på plats vid köpet. 
Välkomna att boka en tid genom vår hemsida eller ringa oss för en bedömning. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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ENTRÉ
På ordinarie pris
Gäller vid köp av en entré till Brigadmuseum på ordinarie pris. 
50% dras direkt av vid köpet. 
Gäller tisdag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

ENTRÉ
På ordinarie pris
Gäller vid köp av en entré till Brigadmuseum på ordinarie pris. 
50% dras direkt av vid köpet. 
Gäller tisdag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

ENTRÉ
På ordinarie pris
Gäller vid köp av en entré till Brigadmuseum på ordinarie pris. 
50% dras direkt av vid köpet. 
Gäller tisdag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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VALFRI HEMMAMATCH
På ordinarie pris
Gå 2 betala för 1 på valfri hemmamatch på ordinarie pris. 
Gäller valfri sittplats på alla Carlstad Crusaders seriematcher säsongen 2022. 
I biljettkuren aktiveras kupongen & utbytes mot matchbiljett 
vid betalning av ordinarie biljett. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI HEMMAMATCH
På ordinarie pris
Gå 2 betala för 1 på valfri hemmamatch på ordinarie pris. 
Gäller valfri sittplats på alla Carlstad Crusaders seriematcher säsongen 2022. 
I biljettkuren aktiveras kupongen & utbytes mot matchbiljett 
vid betalning av ordinarie biljett. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI HEMMAMATCH
På ordinarie pris
Gå 2 betala för 1 på valfri hemmamatch på ordinarie pris. 
Gäller valfri sittplats på alla Carlstad Crusaders seriematcher säsongen 2022. 
I biljettkuren aktiveras kupongen & utbytes mot matchbiljett 
vid betalning av ordinarie biljett. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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FRANS -OCH BRYNFÄRG MED FORMP LOCKNING

På ordinarie pris
Gäller vid köp av frans- och brynfärg med formplockning på ordinarie pris. 50% 
dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-lördag alla öppettider. Boka tid på www.finarekarlstad.se Kupongen 
lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI VARA
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfri vara på ordinarie pris. 
25% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-lördag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VAXNING ÖVERLÄPP
På ordinarie pris
Gäller vid vaxning av överläpp (Traditionellt vax eller Candying sockerpasta) 
på ordinarie pris. 50% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-lördag alla öppettider. Boka  tid på www.finarekarlstad.se 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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ENTRÉ
På ordinarie pris
Gäller vid köp av entré till valfri travdag på ordinarie pris. 
Köp biljett i expeditionen, se mer info på ftrtav.se. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

ENTRÉ
På ordinarie pris
Gäller vid köp av entré till valfri travdag på ordinarie pris. 
Köp biljett i expeditionen, se mer info på ftrtav.se. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

ENTRÉ
På ordinarie pris
Gäller vid köp av entré till valfri travdag på ordinarie pris. 
Köp biljett i expeditionen, se mer info på ftrtav.se. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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NYBESÖK LEGITIMERAD KIROPRAKTOR
På ordinarie pris
Undersökningen utförs av våra akademiskt utbildade leg. kiropraktorer som har över 
50 års kombinerad behandlingserfarenhet. Erbjudandet inkluderar nybesök för 
stötvågsbehandling. Ring 054-21 21 69 för att boka tid. 
(Gäller endast för nya patienter!)  50% dras direkt av vid köpet. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

NYBESÖK LEGITIMERAD KIROPRAKTOR
På ordinarie pris
Undersökningen utförs av våra akademiskt utbildade leg. kiropraktorer som har över 
50 års kombinerad behandlingserfarenhet. Erbjudandet inkluderar nybesök för 
stötvågsbehandling. Ring 054-21 21 69 för att boka tid. 
(Gäller endast för nya patienter!)  50% dras direkt av vid köpet. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

ROYAL R EST SENSUS KUDDE
På ordinarie pris
Gäller vid köp av Royal Rest Sensus kudde eller Original kudde från hela sortimentet 
på ordinarie pris. 25% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-fredag alla öppettider.  
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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VALFRI HEMMAMATCH
På ordinarie pris
Gå 2 betala för 1 på valfri hemmamatch på ordinarie pris. 
Gäller alla grundseriematcher  för IF Hellton från 1/2 2022-31/1 2023. 
Se aktuellt spelschema på www.hellton.se  Kupongen aktiveras & lämnas vid 
betalning i entrén på matchdagen. Kan ej kombineras  med andra erbjudanden. 

VALFRI HEMMAMATCH
På ordinarie pris
Gå 2 betala för 1 på valfri hemmamatch på ordinarie pris. 
Gäller alla grundseriematcher  för IF Hellton från 1/2 2022-31/1 2023. 
Se aktuellt spelschema på www.hellton.se  Kupongen aktiveras & lämnas vid 
betalning i entrén på matchdagen. Kan ej kombineras  med andra erbjudanden. 

VALFRI HEMMAMATCH
På ordinarie pris
Gå 2 betala för 1 på valfri hemmamatch på ordinarie pris. 
Gäller alla grundseriematcher  för IF Hellton från 1/2 2022-31/1 2023. 
Se aktuellt spelschema på www.hellton.se  Kupongen aktiveras & lämnas vid 
betalning i entrén på matchdagen. Kan ej kombineras  med andra erbjudanden. 
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EXTRA SKOTT 140 ST
På ordinarie pris
Gäller vid köp av 1 st rör med 140 st extra skott på ordinarie pris. 
50% dras direkt av vid köpet. 
Se hemsidan för mer info. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

EXTRA SKOTT 140 ST
På ordinarie pris
Gäller vid köp av 1 st rör med 140 st extra skott på ordinarie pris.
50% dras direkt av vid köpet. 
Se hemsidan för mer info. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

EXTRA SKOTT 140 ST
På ordinarie pris
Gäller vid köp av 1 st rör med 140 st extra skott på ordinarie pris. 
50% dras direkt av vid köpet. 
Se hemsidan för mer info. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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FRI TRÄNING
På ordinarie pris
Vi bjuder på en veckas fri träning på KMTi Säterivägen 6! 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

PROVA PÅ KMTI BOXEN
På ordinarie pris
Prova på KMTi Boxen 1 gång. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

FRI TRÄNING KMTI YOGA
På ordinarie pris
Vi bjuder på en veckas fri träning på KMTi Yoga! 
Gäller måndag-söndag alla öppettider.
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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1 MÅNAD GRATIS TRÄNING
På ordinarie pris
Få en månad gratis träning. 100% dras direkt av vid köpet. 
(Avgift för medlemskort/armband tillkommer!) Gäller alla dagar under bemannade 
öppettider på samtliga sex Nordic Wellness-anläggningar i Karlstad. 
Kupongen lämnas vid betalning.  Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

10 KORT TRÄNING
På ordinarie pris
Gäller vid köp av 10 kort träning på ordinarie pris. 
50% dras direkt av vid köpet. Gäller alla dagar under bemannade 
öppettider på samtliga sex Nordic Wellness-anläggningar  i Karlstad. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

PT-TIMME
På ordinarie pris
Gäller vid köp av PT-timme på ordinarie pris. 
50% dras direkt av vid köpet. Gäller alla dagar under bemannade 
öppettider på samtliga sex Nordic Wellness-anläggningar i Karlstad. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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1 TIMME BOWLING
På ordinarie pris
Gäller vid hyra av 1 timme bowling & bana för 1-4 personer på ordinarie pris. 
50% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej skollov!) 
Gäller tisdag-fredag kl. 11.00-17.00. 
Kupongen  lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

1 TIMME BOWLING
På ordinarie pris
Gäller vid hyra av 1 timme bowling & bana för 1-4 personer på ordinarie pris. 
50% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej skollov!) 
Gäller tisdag-fredag kl. 11.00-17.00. 
Kupongen  lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

1 TIMME BOWLING
På ordinarie pris
Gäller vid hyra av 1 timme bowling & bana för 1-4 personer på ordinarie pris. 
50% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej skollov!) 
Gäller tisdag-fredag kl. 11.00-17.00. 
Kupongen  lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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1 TIMME BOWLING
På ordinarie pris
Gäller vid hyra av 1 timmes bowling, 1 bana (max 4 personer) på ordinarie pris. 
50% dras direkt av vid köpet. 1 kupong  per bana/köptillfälle & i mån av plats. 
Gäller måndag-torsdag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

1 TIMME BOWLING
På ordinarie pris
Gäller vid hyra av 1 timmes bowling, 1 bana (max 4 personer) på ordinarie pris. 
50% dras direkt av vid köpet. 1 kupong  per bana/köptillfälle & i mån av plats. 
Gäller måndag-torsdag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

1 TIMME BOWLING
På ordinarie pris
Gäller vid hyra av 1 timmes bowling, 1 bana (max 4 personer) på ordinarie pris. 
50% dras direkt av vid köpet. 1 kupong  per bana/köptillfälle & i mån av plats. 
Gäller måndag-torsdag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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55 MIN SHUFFLEBOARD
På ordinarie pris
Gäller vid köp av 55 min shuffleboard på ordinarie pris. 
50% dras direkt av vid köpet. 1 kupong per bana/köptillfälle & i mån av plats. 
Gäller måndag-torsdag alla öppettider.  
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

55 MIN SHUFFLEBOARD
På ordinarie pris
Gäller vid köp av 55 min shuffleboard på ordinarie pris. 
50% dras direkt av vid köpet. 1 kupong per bana/köptillfälle & i mån av plats. 
Gäller måndag-torsdag alla öppettider.  
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

55 MIN SHUFFLEBOARD
På ordinarie pris
Gäller vid köp av 55 min shuffleboard på ordinarie pris. 
50% dras direkt av vid köpet. 1 kupong per bana/köptillfälle & i mån av plats. 
Gäller måndag-torsdag alla öppettider.  
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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TILL PITCHER´S
På ordinarie pris
Gäller vid köp av entré till Pitcher´s på ordinarie pris. 
100% dras direkt av vid köpet.  
Gäller fredag-lördag före kl. 24.00. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

TILL PITCHER´S
På ordinarie pris
Gäller vid köp av entré till Pitcher´s på ordinarie pris. 
100% dras direkt av vid köpet.  
Gäller fredag-lördag före kl. 24.00. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

TILL PITCHER´S
På ordinarie pris
Gäller vid köp av entré till Pitcher´s på ordinarie pris. 
100% dras direkt av vid köpet.  
Gäller fredag-lördag före kl. 24.00. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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HÅRVÅRDSPRODUKTER
På ordinarie pris
Gäller vid ett helt köp av minst 2 st valfria hårvårdsprodukter från hela sortimentet 
på ordinarie pris. 25% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej värmeverktyg!) 
Gäller måndag-fredag kl. 09.00-18.00. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

HÅRVÅRDSPRODUKTER
På ordinarie pris
Gäller vid ett helt köp av minst 2 st valfria hårvårdsprodukter från hela sortimentet 
på ordinarie pris. 25% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej värmeverktyg!) 
Gäller måndag-fredag kl. 09.00-18.00. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

ÖGONBRYNSFÄRGNING & PLOCKNING
På ordinarie pris
Gäller vid köp av färgning & plockning av ögonbryn i vår salong på ordinarie pris. 
50% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-fredag kl. 09.00-18.00. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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1 TIMME TENNIS
På ordinarie pris
Gäller vid hyra av tennisbana för 2 personer i 1 timme på ordinarie pris. 
50% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-fredag kl. 08.00-16.00. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

BADMINTON, PINGIS, SQUASH, PICKLEBALL

På ordinarie pris
Gäller vid hyra av badmintonbana, squash, pickleball eller pingis 
för 2 personer i 45 minuter på ordinarie pris. 50% dras direkt av vid köpet. Gäller måndag-
fredag kl. 08.00-16.00. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

BADMINTON, PINGIS, SQUASH, PICKLEBALL

På ordinarie pris
Gäller vid hyra av badmintonbana, squash, pickleball eller pingis 
för 2 personer i 45 minuter på ordinarie pris. 50% dras direkt av vid köpet. Gäller måndag-
fredag kl. 08.00-16.00. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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BADMINTON, PINGIS, SQUASH, PICKLEBALL

På ordinarie pris
Gäller vid hyra av badmintonbana, squash, pickleball eller pingis 
för 2 personer i 45 minuter på ordinarie pris. 50% dras direkt av vid köpet. Gäller måndag-
fredag kl. 08.00-16.00. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

BADMINTON, PINGIS, SQUASH, PICKLEBALL

På ordinarie pris
Gäller vid hyra av badmintonbana, squash, pickleball eller pingis 
för 2 personer i 45 minuter på ordinarie pris. 50% dras direkt av vid köpet. Gäller måndag-
fredag kl. 08.00-16.00. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

BADMINTON, PINGIS, SQUASH, PICKLEBALL

På ordinarie pris
Gäller vid hyra av badmintonbana, squash, pickleball eller pingis 
för 2 personer i 45 minuter på ordinarie pris. 50% dras direkt av vid köpet. Gäller måndag-
fredag kl. 08.00-16.00. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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FRANSFÖRLÄNGNING
På ordinarie pris
Gäller vid köp av nytt set fransförlängning, singel eller volym på ordinarie pris. 
50% dras direkt av vid köpet. 
Se hemsida www.rainbeauty.se för tidsbokning. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

KOMBO LASHLIFT & BROWLIFT
På ordinarie pris
Gäller vid köp av kombo Lashlift & Browlift på ordinarie pris. 
Kom 2 st & betala för 1. 
Se hemsida www.rainbeauty.se för tidsbokning. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

LASHLIFT ELLER BROWLIFT
På ordinarie pris
Gäller vid köp av Lashlift eller Browlift på ordinarie pris. 
Kom 2 st & välj vilken behandling ni vill. Vi bjuder på den billigaste. 
Se hemsida www.rainbeauty.se för tidsbokning. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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FÄRGNING AV ÖGONBRYN
På ordinarie pris
Gäller vid köp av 1 färgning av ögonbryn på ordinarie pris. 
50% dras direkt av vid köpet.  
Gäller måndag-fredag kl. 09.00-18.00. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

OLAPLEX I KEMISK BEHANDLING
På ordinarie pris
Gäller vid köp av 1 olaplex i kemisk behandling på ordinarie pris. 
50% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-fredag kl. 09.00-18.00. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI VARA
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfri vara från hela sortimentet på ordinarie pris. 
25% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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VALFRI HEMMAMATCH
På ordinarie pris
Gå 2 betala för 1 på valfri hemmamatch på ordinarie pris. 
Gäller alla grundseriematcher  för Skoghalls IBK Herrar & Damer från 1/2 2022-31/1 2023. 
Se aktuellt spelschema på: www.skoghallsinnebandy.se Kupongen aktiveras & lämnas 
vid betalning i entrén på matchdagen. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI HEMMAMATCH
På ordinarie pris
Gå 2 betala för 1 på valfri hemmamatch på ordinarie pris. 
Gäller alla grundseriematcher  för Skoghalls IBK Herrar & Damer från 1/2 2022-31/1 2023. 
Se aktuellt spelschema på: www.skoghallsinnebandy.se Kupongen aktiveras & lämnas 
vid betalning i entrén på matchdagen. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI HEMMAMATCH
På ordinarie pris
Gå 2 betala för 1 på valfri hemmamatch på ordinarie pris. 
Gäller alla grundseriematcher  för Skoghalls IBK Herrar & Damer från 1/2 2022-31/1 2023. 
Se aktuellt spelschema på: www.skoghallsinnebandy.se Kupongen aktiveras & lämnas 
vid betalning i entrén på matchdagen. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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TT Konsulttjänst AB, Söderbyvägen 2C, 195 60 Arlandastad
Tel: 08-592 504 14, Email: info@restaurangchansen.se, Web: www.restaurangchansen.se

Säljavtal

Härmed mottages _________ st Restaurangchansen den ___________. Fördelat på _______ st RC – Singel,
________ st RC-Häftet respektive ________ st RC-Familj. Antal mottagna bonus är ________ st och tillfaller
endast vid full betalning av ________ st mottagna applikationskoder senast redovisningsdatum nedan.
Antal är valfritt, dock lägst 25 st

Förtjänstmöjligheter
Föreningens förtjänst är 130 kr/sålt RC – Singel/RC-Häftet (Redovisa in 130 kr/st) och 225 kr/sålt RC - Familj
(Redovisa in 225 kr st) vid redovisning senast:

…………………………………
Föreningens förtjänst är 100 kr/sålt RC – Singel/RC-Häftet (Redovisa in 160 kr/st) och 180 kr/sålt RC - Familj
(Redovisa in 270 kr/st) vid redovisning senast:

…………………………………

Redovisning görs via Plusgiro: 46 61 61-7 eller Bankgiro: 5534-5805.

Vid betalning ange förening eller skolklass, kontaktperson och stad. Betalning sker senast på angivet redovisningsdatum. 
Redovisas inte häften/applikationskoder enligt redovisningsdatum uteblir förtjänstmöjligheterna automatiskt. Vid försenad 
redovisning faktureras mellanskillnaden, alltså ingen förtjänst på försent redovisade häfte/applikationskoder. Föreningen 
erhåller ej någon förtjänst efter angivet redovisningsdatum och ansvarar själv för detta då ingen fakturering sker.

Priset är 260:- (RC – Singel/RC-Häftet) och 450:- (RC – Familj) ut till kund och föreningen får Ej sälja häften/applikationskoder 
billigare under hela giltighetsperioden! Viktigt att informera Era säljare om detta så inte eventuellt priskrig och konkurrens uppstår.

Om föreningen vill avsluta sin försäljning återlämnas häften/applikationskoder med full returrätt, alltså inget risktagande. 
Dock ej redovisade häften/applikationskoder.

Ej sålda häften/applikationskoder returneras till TT Konsulttjänst AB, Söderbyvägen 2 C, 195 60 Arlandastad.

Returnera endast med postens företagspaket eller brev och glöm ej att skriva avsändare. Eventuella returer står föreningen 
själva för. Spara även kvitton på insättningar och kolli id nr vid returer

Levererade häften/applikationskoder är TT Konsulttjänst ABs egendom tills dess redovisning enligt säljavtal
gjorts redovisningsdatum. Ej redovisade häften/applikationskoder faktureras med 260kr (RC – Singel/RCHäftet)
respektive 450kr (RC-Familj) inkl moms.

Häften/applikationskoder som ej returneras senast 14 dagar efter sista redovisningsdatum anses som köpta av
föreningen för 260 kr/st (RC-Singel/RC-Häftet) respektive 450 kr/st (RC-Familj) och kommer att faktureras
därefter.

Vederbörande person som mottager dessa är personligt ansvarig för varje häfte/applikationkod. Ovanstående
villkor godkännes.

Förening/skolklass:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gatuadress, Postnummer och Stad:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefonnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Epost: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mottagare 10 siffrigt Personnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Utdelat Redovisat

Namn Datum RC-App Familj Häfte Pengar redovisat RC-App Familj Häfte Datum

Kontrollschema för utdelning

Projektledare: ......................................................................................................................

Förening/Lag: ......................................................................................................................

Namn: ....................................................................................................................................

Antal RC-Appar/Familjeappar/häften: ...........................................................................



Namn Adress Telefon RC-App Familj Häfte Betalt

Beställningslista

Förening/skola: .........................................................................................................................................Säljare: ...............................................................................................Telefon: ................................................................................

Betala när du får din beställning. Pris: RC-Appen 260 kr st, RC-häftet 260 kr st Familjeappen 450 kr st.

TT Konsulttjänst AB, Söderbyvägen 2C, 195 60 Arlandastad
Tel: 08-592 504 14, Email: info@restaurangchansen.se, Web: www.restaurangchansen.se




