Erbjudande - till dig med andelslott hos Nässjö Basket!

Materialmännen i Eksjö erbjuder 20% rabatt på
alla accessoarer inklusive belysning. Avdelningen
är fylld med kända varumärken som Gripsholm,
Markslöjd, Värnamo Sängkläder, Svanefors,
Kähler, Shepard och Globen.
Erbjudandet gäller endast i Eksjö t o m 31
december 2018, kan ej kombineras med andra
erbjudanden. Gäller vid ett köptillfälle per lottnr,
medtag legitimation.

Intersport Nässjö erbjuder 200 kr i rabatt vid köp
över 1 000 kr vid uppvisande av legitimation.
Erbjudandet gäller ett köptillfälle per lottnr.
(endast varor till ord. pris, kan ej kombineras med
andra erbjudanden).
Erbjudandet gäller t o m 30 april 2019.

Gillar du Inredning & design i plåt? Har du en
andelslott i Nässjö Basket? Då erbjuder vi dig 10 %
rabatt vid användande av rabattkoden:
basket2018 (gäller en gång per lott och t o m 30
april 2019). Ni hittar oss på: www.alskaplat.se
Älskaplåt
@alskaplat

Köp vår populära Poké Bowl eller välj någon av
våra sallader och få en gratis!
Perfekt att bjuda med någon du tycker om på
lunch. Gäller en gång per lott och t o m 30 april
2019.

Erbjudande från OKQ8 – Nässjö
Gå 2 för 1 när Nässjö Baskets ligalag spelar
hemmamatch. Gäller mot uppvisande av
legitimation och uppgivande av lottnr, endast ett
tillfälle/lott.

Halva priset på en bowlingbana – gäller mot
uppvisande av legitimation och uppgivet lottnr,
endast ett tillfälle/lott.

Samtliga erbjudanden gäller mot uppvisande av
legitimation och lottnr, kan ej kombineras med
andra OKQ8-erbjudanden.
100 kr rabatt på X-shine biltvätt (ord pris fr 299 kr)
eller tvätta i ”gör det själv-hallen” för halva priset,
under perioden maj-aug 2018.
Köp torkarblad ur Premium eller Trico-serien
(värde minst 398 kr) och erhåll 4 l färdigblandad
spolarvätska på köpet, period sep-nov 2018.
För varje liter drivmedel du tankar på OKQ8 i
Nässjö får du 1 krona i rabatt på valfri tvätt i
automattvätten. Gäller förutsatt att tankning och
tvätt sker vid samma tillfälle, period dec 2018 – feb
2019.

