Pris: 100 kr

Citykortet

1 mars -31 augusti 2020
Fyllt med massor av fantastiska
rabatter och erbjudanden!

Citylyx.

I Halmstad City finner du ett
fantastisktutbud av butiker,
restauranger och caféer.Allt
från större kedjor till unika
boutiquer. Citykortet är ett
populärt rabattkort som gör det
förmånligare att shoppa lokalt.

Välkommen!

Så här fungerar Citykortet

Visa upp erbjudandet du vill använda i
kassan före köp eller beställning.
Erbjudandet/rabatten gäller endast på
ordinarie pris och kan inte kombineras
med andra erbjudanden.
Rabatten gäller ej vid köp av
presentkort.
När du nyttjat erbjudandet kryssar
butiken i cirkeln. Erbjudandet gäller en
gång per ruta.
Kortet är giltigt 1 mars 2020 - 31 aug 2020.

Ansvarig utgivare är Halmstads City.
Ansvarig
utgivare är oss
Halmstads
City. Vi reserverar
ev. tryckfel och
slutförsäljVi reserverar
för ev. konkurser,
tryckfeloss
ochför
slutförsäljning
av kort.
ning av kort.

Kläder
Kläder

20% rabatt
på valfritt badplagg
från Saltabad

10% rabatt
på hela köpet

Köpmansgatan 2

Storgatan 31

15% rabatt
på valfritt plagg

20% på valfri vara

www.tidlost.com
Kungsgatan 22

Klammerdammsgatan 6

Erbjudanden
och
rabatter
gäller
ordinarie
priser.
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Kläder
Kläder

Quinte
QuinteMode

15% rabatt på hela köpet
Storgatan 40 • www.quinte.se

kombineras med andra erbjudanden.

Giltigt t.o.m. 28 feb 2019 | 5

Kläder

200kr rabatt på
valfri skjorta

20% på
valfri vara

Klammerdammsgatan 4B

Brogatan 7

15% på ett
helt köp

Gallerian, Stora Torg
6 | Erbjudanden och rabatter gäller på ordinarie priser.

15% rabatt
på valfritt plagg
Köpmansgatan 23

Kläder
20% på valfritt
plagg/sko

20% på ett
valfritt plagg

15% på valfri vara
Gäller ej kläder/skor

www.butikpaletti.se
Fredsgatan 11

Storgatan 16

20% rabatt
på valfritt plagg

50 kr rabatt
vid köp över 450 kr

Brogatan 13

Storgatan 36

8 | Erbjudanden och rabatter gäller på ordinarie priser.

20% på valfritt plagg från

Underkläder-Badkläder-Nattkläder

Storgatan 17

15% på en vara
Gäller ordinarie pris

SPORTRINGEN
SPORTRINGEN
Adress och telefon
Brogatan 13 • Halmstad
Öppettider
www.sportringen.se
www.sportringen.se

@sportringenhalmstadcity

City

Concept store

15% rabatt på ett helt köp

aimn.store

VÄLKOMNA IN!
Drottning Kristina passagen

Livsstil

Gratis uppfyllnad av helium
vid köp av 2 folieballonger

15% på ett helt köp

Värde 58-138 kr

035-106 666
www.buttericks.se
Klammerdammsgatan 3

Storgatan 28

30% på vårt galltvålssortiment

035-12 22 22 • Brogatan 3
12 | Erbjudanden och rabatter gäller på ordinarie priser och kan inte

Livsstil • Optiker

Handla för 500kr och
få 100kr rabatt

Handla för 300kr på
barnsortimentet
och få 10% rabatt

www.zarasfargochduk.se • 0763 117 017

Nordbanegatan 23

20% rabatt på
hela köpet

Gratis
synundersökning
vid köp av nya
glasögon
Värde 400 kr

Hvitfeldtsg.18
kombinerasmed
medandra
andraerbjudanden.
erbjudanden.
kombineras

035-26 50 100
Klammerdammsgatan 12
Giltigtt.o.m.
t.o.m.31
31aug
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Skor
Skor

20% rabatt
på hela sortimentet

20% rabatt
på hela sortimentet

Gallerian, Stora Torg

Klammerdammsgatan 16

20% på valfritt par skor

15% rabatt
på helt köp

Gäller endast köp i citybutiken.
Kan ej utnyttjas på köp
som gjorts via e-handeln
eller i andra butiker.
Gäller ej Barker, Gant och Loake.

Sneakers
& Apparel
Köpmansgatan 16

Hantverksgatan 13

14 | Erbjudanden och rabatter gäller på ordinarie priser.

riekerhalmstad
riekershop_halmstad

Hantverksgatan 23B

Barberare • Frisör

15% på
valfri behandling

www.iconhalmstad.se

Köp ett presentkort för minst

Vill din
1000kr och få ett
förening/skolklass
mervärde på 20%
sälja Citykortet och
få klirr i kassan?
Maila:
city@halmstad.se
www.stayhalmstad.se

035-10 21 71 • Storgatan 48

035-184549 • Storgatan 43

20% på ett köp av

20% på
valfri klippning

Maria Nila produkter

20% på ett köp av
örhängen från Annie Frost

www.lillasalongenihalmstad.se
035-21 70 90
Hantverksgatan 26

Brogatan 4
Giltigt t.o.m. 31 aug 2020 | 17

Frisör • Skönhet
200kr rabatt
om du bokar
klipp & färg ONLINE,
www.wiehair.com

Uppge Citykortet vid bokning.

10% rabatt
på valfri behandling
15% rabatt
på produkter

Salong & Interiör

035-21 21 88
Köpmansg. 25 (in på gården)

Hvitfeldtsg.16 • 035-12 80 32

15% rabatt
på klippning

10% på
valfri behandling

15% rabatt på
ett helt köp
Gäller produkter

10% på
valfri produkt

www.forslanderhair.se
Viktoriagatan 4 • 070 608 33 88

www.hudsalongenhalmstad.se
Fredsgatan 13 • 035-2411770

18 | Erbjudanden och rabatter gäller på ordinarie priser och kan inte

Skönhet

10% rabatt
på en valfri
ansiktsbehandling

15% rabatt på ett
helt produktköp
Gäller ej köp av presentkort.

15% rabatt på ett helt
produktköp
10% rabatt på en valfri
spa/ skönhetsbehandling
Gäller ej köp av presentkort.

25% rabatt på
på Dermapen-behandling /
Plasmapen-behandling

Brogatan 3 • Salong • Butik • Spa

20% rabatt på
tandblekning

www.formhudospa.se
Storgatan 50
kombineras med andra erbjudanden.

035-260 77 60
www.spahalmstad.se
Giltigt t.o.m. 31 aug 2020 | 19

Skönhet

20 | Erbjudanden och rabatter gäller på ordinarie priser och kan inte

Leksaker • Sport • Cyklar

100 kr rabatt
vid köp över 500 kr
15% rabatt
på reservdelar
och tillbehör

Köpmansgatan 10

5% rabatt på cyklar
Gäller ej vid byte
eller begagnat

100 kr rabatt
vid köp av souvenirer
för minst 500 kr
Gäller HBK-shopen på
Örjans vall vid match

www.hbk.se
HBK-shopen • Örjans vall
kombineras med andra erbjudanden.

www.levin-nilsson.se
035 - 21 01 17
Brogatan 30
Giltigt t.o.m. 31 aug 2020 | 21

Inredning

20% rabatt
på valfri vara

20% rabatt
på valfri vara

Gäller ej sömnad.

Gäller ej beställningsvaror
eller Sällström edition.

Storgatan 28

Kungsgatan 20

15% rabatt
på ett köp

15% rabatt
på valfri vara

Storgatan 31

Klammerdammsgatan 12

22 | Erbjudanden och rabatter gäller på ordinarie priser och kan inte

Turist • Konst • Advokat • Bil
Välkommen in till
Halmstad Tourist Center!
Vi hjälper dig med bland annat biljetter,
presentkort, värdehäften och tips på
utflyktsmål eller aktiviteter.
Från och med månadsskiftet
mars/april hittar ni oss i
nya lokaler i nedre foajé/huvudentrén
på Halmstads Teater. Välkomna!

2 för 1 på valfri varm dryck
kaffe/te med sötsak

2 för 1 på dagens soppa
Gäller 11.30-14.00

20% rabatt på ordinarie entréavgift
Fri entré för barn och unga upp till 19 år

www.destinationhalmstad.se

Fredsgatan 5

www.hallandskonstmuseum.se

Tollsgatan

10% rabatt
på slutfaktura i
juridiskt ärende,
dock max 500 kr

10% rabatt vid
köp av nya hjul

035-15 31 00 • Kungsg. 7

Kristinehedsvägen 13

Erbjudandet gäller en
gång per person.

www.bendtbil.se

kombineras med andra erbjudanden.
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Smycken Inredning

10% rabatt
på valfri klocka

Gratis puts av
ett smycke

15% rabatt
på valfritt
silversmycke
Gäller ej Efva Attling.

Viktoriagatan 5

3 för 2 på
Pandora smycken
Billigaste på köpet

10% på
Bering klockor

20% på Bering
kombinationsringar

Gäller ej på beställningsvaror

Köpmansgatan 17
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Smycken • Foto

20% på valfri vara

Gäller ej beställningsvaror
eller service

10% rabatt
på digital
standardframkallning

KLOCKOR - SMYCKEN - URMAKERI

www.halmstadurmakeri.se
035-108484 • Brogatan 7

20% rabatt
på visum, ID
och körkortsfoto
Gäller vid ett tillfälle
max 5 personer

Viktoriagatan 8

25% rabatt
på familj/
syskonfotografering

Din fotograf i Halmstad
Storgatan 41 • 035-210962 • www.studiostrandh.se
kombineras med andra erbjudanden. Giltigt t.o.m. 31 aug 2020 | 25

GÖR
DIN RESA
ENKLARE!

Ladda
ner ap
pe
Hallan
dstrafi n
ken

Med vår app har du en egen biljettautomat i fickan och du
betalar enkelt med bankkort, Swish eller mot faktura.
I vår app kan du även:
• Söka din resa och få reseförslag.
• Hålla koll på nästa buss- eller tågavgång från din hållplats.
• Se var bussen befinner sig med hjälp av kartfunktionen.
• Hitta den senaste trafikinformationen.

Konditori • Café

50% rabatt
på valfri kaffe

fika.

15% rabatt i shoppen
Gäller produkter
Kan ej kombineras med andra
erbjudanden.

GALLERIAN

Gallerian - Stora Torg

15% rabatt
på din beställning

Gäller mån-fre, från kl 14.00.
Kan ej kombineras med andra
erbjudanden.

Köp 2 matbröd
betala för 1

Vi bjuder på det billigaste.

Gluten & laktos √ Vegetarian √
Vegan √ Djurvänligt √
www.ostras.se

Klammerdammsgatan 21 • Skansgatan 5

Tyghusgatan 2

28 | Erbjudanden och rabatter gäller på ordinarie priser och kan inte

Café • Bageri Konditori • Café

Köp 2 matbröd
betala för 1

Vi bjuder på det billigaste.

10% rabatt
på valfri
smörgåstårta

Karl XI:s väg 37 • 035-122900

Fredsgatan 8

50% på 2 valfria
kaffe gjorda på vårt
egenrostade kaffe

25% på
Söndagslyx

Storgatan 40
kombineras med andra erbjudanden. Giltigt t.o.m. 31 aug 2020 | 29

Köp en värdemeny fr 59 kr
– få en Kaffe eller Paj!

Välkommen in till McDonald’s® Halmstad City!
Erbjudandet gäller en gång per person och köptillfälle på
®
McDonald’s Halmstad City. Rek pris Paj fr 13 kr/Kaffe
fr 13 kr. Lokala avvikelser kan förekomma..
30 | Erbjudanden och rabatter gäller på ordinarie priser och kan inte

Café • Restaurang

50% på valfri
take-away kaffe

Hamngatan 27

2 för 1 på
valfri varmrätt

www.thefoxandanchor.se
Köpmansgatan 41
035-230 21 13

20% på notan
Gäller mån-tors 14.00-16.00

www.Mrvinck.se
Köpmansgatan 25

15% på notan
Gäller mån-ons,

max 4 personer.

www.hummeor.se
Storgatan 23
Giltigt t.o.m. 31 aug 2020 | 31

Restaurang

15% på hela notan
Gäller sön-tis.
Max två personer.

15% rabatt på
valfri sallad

Storgatan 37 • 035-21 06 69

Drottning Kristina Passagen

15% på notan

15% rabatt på en
familjesushi (30 bitar)

Gäller max 2 personer och enbart
alkoholfri dryck, gäller ej på lunch

www.olearys.se / halmstad
Storgatan 28 • 035-299 50 20

Gäller mån-fre
efter kl. 14.00.

www.takenaka.se
035-213010
Hantverksgatan 19

32 | Erbjudanden och rabatter gäller på ordinarie priser och kan inte

Restaurang

VÄLKOMNA
PÅ EN BRA DEAL

THE BULLS BAR
& STEAKHOUSE
Lilla Torg – Halmstad
035-14 09 21 – thebulls.se

kombineras med andra erbjudanden. Giltigt t.o.m. 31 aug 2020 | 33

Restaurang • Hotell

15% på hela notan
Gäller för max 2 personer
Sön-tis.

15% på notan

Gäller kvällar, max fyra pers.
(ej alkoholhaltiga drycker)
Uppge Citykortet vid bokning.
035-280 81 82

Bankgatan 5

Stationsgatan 44

Kom och njut av ett brett utbud från en klassisk
frukostbuffé i vår härliga vinterträdgård
Kom 2 betala för 1. Ord.pris 130 kr/pers.

First Hotel Mårtenson
Your Local Hotel
Storgatan 52 • 035-177575
Erbjudanden
och
rabatter
gäller
ordinarie
priser
och
kan
inte
3434
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Livsmedel Hotell • Livsmedel

2 för 1
på frukostbuffén

15% rabatt
på dagens rätt

Gäller mån-fre
(dock ej från 21 juni-9 aug)

Gäller mån-fre i mån av plats.

Rådhusgatan 4 • 0721-802083

Hotel Norre Park,
Halmstad
www.norrepark.se
Norra v. 7 • 035-21 85 55

30% på salladsbaren
PICADELI
Max 1 kg

Brogatan 14
kombinerasmed
medandra
andraerbjudanden.
erbjudanden. Giltigt
kombineras
Giltigtt.o.m.
t.o.m.31
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Telefoni

Få ett GRATIS skärmskydd i samband
med reparation av iPhone

www.repaircare.se
Karl XI:s väg 27

Vi bjuder på aktiveringsavgiften värde
250kr när ni köper en ny iPhone med abonnemang
Erbjudandet gäller vid nytt abonnemang,
förlängning eller delbetalning.

Vi har abonnemang från Telenor, Tele2 och 3.

www.macforum.se
Storgatan 45B
36 | Erbjudanden och rabatter gäller på ordinarie priser.

Citypresentkortet
Smidigt att ge, lyxigt att få!

Finns att köpa på
Halmstad Tourist Center & Hemköp.
Mer info:
halmstadcity.se

Teknik • Utbildning

10% rabatt på allt från Roxcore, Luxorparts,
Arrogant, Dibotech, Ledsavers,
Linocell, Texgear, Rubicson,
Nikabe och Plexgear

Köpmansgatan 8

20% på HLR utbildning
och brand utbildning upp
till 15 personer
Ordinarie priser finns på hemsidan

www.utbgruppen.se
38 | Erbjudanden och rabatter gäller på ordinarie priser och kan inte

Hälsokost • Apotek

10% på en valfri

20% på ett helt köp

vara över 200 kr

Gäller ej
receptbelagda läkemedel.

Gäller ej i samband med
Lifes bonuscheckar och
homeopatmedel.

20% på ett helt köp
Gäller ej
receptbelagda läkemedel.

15% på ett helt
köp, vid köp för

20% på ett helt köp

över 500 kr

Gäller ej
receptbelagda läkemedel.

Gäller ej i samband med
Lifes bonuscheckar och
Homeopatmedel.

Gratis
blodtrycksmätning
Ord pris 60 kr.

Brogatan
Kyrkogatan 3
kombineras med andra erbjudanden.

Brogatan 14
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Apotek

30% rabatt
på ett helt köp

30% rabatt
på valfri vara

Gäller ej
receptbelagda läkemedel.

Gäller ej
receptbelagda läkemedel.

20% rabatt
på ett helt köp

15% rabatt
på ett helt köp

Gäller ej
receptbelagda läkemedel.

Gäller ej
receptbelagda läkemedel.

Nygatan 1
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Apotek • Träning

25% rabatt på
ett helt köp

Gratis provträning
i mån av plats

Gäller ej
receptbelagda läkemedel.

Vakteln
Storgatan 14

Slottsmöllan

Gå 2 betala för 1
på valfritt
vattengympapass

Gå 2 betala för 1
på Aftonbad
Gäller torsdagar.

Ord. pris. 105 kr.

www.halmstadarena.se/bad
Växjövägen 11
kombineras med andra erbjudanden.
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Trafikskola • Nöje

30% rabatt
på teoriavgiften
Gäller vid anmälan för
B-behörighet.

kontoret@ahlbacks.se
035-21 11 11 • Brogatan 46

25% rabatt för en
person på handledarutbildning
Gäller ett tillfälle

info@citytrafikskolahalmstad.se
035-101077
Kungsgatan 15
42 | Erbjudanden och rabatter gäller på ordinarie priser.

Gå 2 betala för 1
på måndagstrav
Ord. pris 50 kr/person
Vi bjuder på ett program

Halva priset på en
dessert om du bokar
bord i restaurangen

20% rabatt på
tandemkörning
Prova på att köra stor häst
Ord. pris 1300 kr/person
Måste förbokas

Halva priset på
hamburgare i grillen
(gäller ej juli månad)

Tel: 0702-492400
(gäller ej juli månad)

www.halmstadtravet.com - Tel 035-109180 - Nordalavägen 10

Följ oss på Instagram!
Din digitala Cityguide!

4 131

7653

602

inlägg

följare

följer

halmstadcity
VI ÄLSKAR CITYLYX || 430 verksamheter i en härlig mix av butiker,
restauranger, salonger, caféer m.m. Varmt välkommen till Halmstad City Stadens hjärta, där känslor lever, drömmar föds och minnen skapas!

