
CITYKORTET        100 kr



Spara 1000-tals kronor med Citykortet
Citykortet gäller i ett stort antal butiker, hotell, bagerier,  
m.m. i Halmstad. Med flertalet förmånliga erbjudanden 
kan du lätt tjäna in de hundra kronorna som kortet 
kostar, redan vid första köptillfället. Utnyttjar du 
Citykortet maximalt kan du spara 1000-tals kronor. 

Ansvarig utgivare av Citykortet är Halmstads City. Vi 
reserverar oss för ev. tryckfel och slutförsäljning av kort. 
Halmstads Citys ansvar gentemot innehavaren är 
begränsat till kortets inköpspris. 

Vill du veta mer om Citykortet? Ring 035-13 73 50 
eller besök vår hemsida: www.halmstadcity.se

                                                                                                                                                      
          

Ett blomstrande föreningsliv och 
ett levande centrum
Intäkterna från försäljningen av Citykortet går dels till 
de som säljer kortet: idrottsföreningar, skolklasser etc. 
och dels till olika arrangemang i Halmstads Citys regi.

Halmstads City är ett samarbete mellan köpmännen, 
fastighetsägarna och kommunen. Vi arbetar med att 
stärka och utveckla vår stadskärna med bland annat
ett brett utbud av butiker samt aktiviteter. 
Hjärtligt välkommen till city!       

Kortets framsida: Halmstadkille gör 
vågen, av Peter Wahlbeck.
Peter Wahlbeck är mest känd som komiker men har 
arbetat som konstnär och haft utställningar sedan 
1987. Han hade sin första utställlning i Halmstad på 
Stadsgalleriet, numera känt som Halmstads konsthall 
i Stadsbiblioteket. Hans tavlor är som hans komiska 
framträdanden påstår han själv. Färgglada och roliga 
och överraskande.

I december 2012 öppnade han sitt egna galleri på 
Norra vägen 9 i Halmstad, 150 m norr från Norre port.
Här säljer han sin egen konst men även en mängd 
andra kända och okända konstnärers tavlor.
Wahlbecks livs har öppet: tisdagar och torsdagar 
kl 11.00-17.00 samt lördagar kl 11.00-15.00. Välkomna! 

Mer info finns på hemsidan: www.wahlbeck.se

Så här fungerar Citykortet:
● Visa upp kortet och erbjudandet du tänker   
   utnyttja i kassan före köp eller beställning.

● Erbjudande/rabatt gäller endast på ordinarie 
   pris och kan inte kombineras med andra    
   erbjudanden.

● Butiken kryssar i rutan ovanför erbjudandet  
   för att visa att detta är utnyttjat. Finns det  
   mer än en ruta kan erbjudandet användas 
   en gång till.

● Kortet är giltigt 1/3 till 31/8 2013.



  4 |   Erbjudanden och rabatter gäller på ordinarie priser och kan inte  kombineras med andra erbjudanden.    Giltigt t.o.m. 31 aug 2013  | 5    

BLÄDDEREXEMPLAR KÖP ETT CITYKORT DU OCKSÅ! 

Storgatan 36

50 kr rabatt 
vid köp över 450 kr

20 % rabatt 
på valfritt plagg

(Gäller ej ytterplagg.)

Nygatan 1

100 kr rabatt 
på ett par byxor

Köpmansgatan 21

100 kr rabatt 
på ett par byxor

Köpmansgatan 21

20 % rabatt
på ett plagg

Klammerdammsgatan 12Brogatan 13

20 % rabatt 
på valfritt plagg

10 % rabatt 
på valfritt plagg

(Gäller ej på skinn & accessoarer.)

Dr Kristina Passagen

20 % rabatt 
på ett plagg

Klammerdammsgatan 4

gilla oss på facebook
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BLÄDDEREXEMPLAR KÖP ETT CITYKORT DU OCKSÅ! 

Storgatan 25

10 % rabatt 
på valfritt plagg 

150 kr rabatt 
på valfri skjorta

Klammerdammsgatan 4

20 % rabatt 
på valfritt plagg 

Hantverksgatan 25B

Storgatan 48 

20 % rabatt 
på valfritt plagg 

(Gäller ej skinnplagg.)

15 % rabatt
på valfritt plagg

(Gäller ej skinnplagg.)

Kungsgatan 22

www.tidlost.com

10 % rabatt 
på valfritt plagg 

es
M O D E H U S

Hantverksgatan 26

10 % rabatt 
på ett valfritt 
klädesplagg
(Gäller ej ytterplagg.)

 

Storgatan 27 

20 % rabatt 
på valfritt plagg

Hantverksgatan 25A

035-21 64 00
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BLÄDDEREXEMPLAR KÖP ETT CITYKORT DU OCKSÅ! 

50 kr rabatt 
på valfri BH 
från Triumph

Köpmansgatan 2

20 % rabatt 
på ett valfritt plagg

Köpmansgatan 21

15 % rabatt på 
valfritt klädesplagg

Fredsgatan 13

20 % rabatt 
på valfritt plagg

Nygatan 6
035-70 100

15 % rabatt 
på ett köp

Storgatan 21

20 % rabatt
på hela sortimentet

Gallerian, Stora torg

20 % rabatt 
på valfri BH eller 
badplagg från

Storgatan 17

Norre torg, Storgatan 45B

www.machuset.se

Kostnadsfri Apple 
kom-igång-utbildning 

(För dig som är nybörjare på Apples 
datorer Macbook, iMac eller iPad 

och vill lära dig grundfunktioner och 
möjligheter. Gruppkurs 1 timme. 

Föranmälan krävs.)



  10 |   Erbjudanden och rabatter gäller på ordinarie priser och kan inte  kombineras med andra erbjudanden.    Giltigt t.o.m. 31 aug 2013  | 11    

BLÄDDEREXEMPLAR KÖP ETT CITYKORT DU OCKSÅ! 

Klammerdammsgatan 13

Klammerdammsgatan 16

10 % rabatt 
på hela sortimentet

10 % rabatt 
på valfri dam-/herrsko

Kungsgatan 20

10 % rabatt 
på individuella 

fotbäddar/inlägg

20 % rabatt 
på hela sortimentet

bekväma
skor

10 % rabatt
på valfri vara

Drottning Kristina Passagen

10 % rabatt 
på hela sortimentet

Storgatan 2

15 % rabatt på damskor
 

Köpmansgatan 16

15 % rabatt på herrskor 
(Gäller ordinarie pris från 599 kr.)

10 % rabatt 
på hela sortimentet

Hantverksgatan 23B

www.knappkangan.se

www.riekershopen.se

(Gäller ordinarie pris från 599 kr.)

Fler erbjudanden 
på skor hittar du 

på sidan 9
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BLÄDDEREXEMPLAR KÖP ETT CITYKORT DU OCKSÅ! 

15 % rabatt 
på produkter

035-21 21 88

Köpmansg. 25 (in på gården)

Följ oss på facebook:
www.facebook.com/WieHair

S a l o n g  &  I n t e r i ö r

15 % rabatt på ett köp

10 % rabatt på ett köp

Köpmansgatan 21 Kyrkogatan 3

15 % rabatt 
på valfri vara

(Gäller köp under 500 kronor, ej attract 
gångband, magnetmadrass, hudvård,  

Scholl-skor eller homeopatmedel)

10 % rabatt 
på Scholl skor

10 % rabatt 
på ett köp av 

hudvårdsprodukter 

15 % rabatt 
på hela köpet

(Gäller köp över 500 kronor, ej attract 
gångband, magnetmadrass, hudvård  

Scholl-skor eller homeopatmedel)

1 400 kr rabatt på 
vårt exklusiva 

platinumkort, 1 år. 
Ordinarie pris 1 900 kr, 

ditt pris 500 kr. Sedvanlig 
kreditprövning krävs.

Storgatan 18

15 % rabatt vid 
onlinebokning på
www.monique.se. 

Uppge Citykortet.

Snöstorpsvägen 5

035-21 26 02

Prova på thaimassage
 15 % rabatt. 

Valfri behandling.

035-10 60 19

Snöstorpsvägen 94

www.samuithaimassage.se

Prova på träning  
Två gånger på 
Friskis&Svettis i 
mån av plats.

HALMSTAD

Slottsmöllan • 035-10 18 17
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BLÄDDEREXEMPLAR KÖP ETT CITYKORT DU OCKSÅ! 

Kostnadsfri syn-
undersökning vid köp 

av kompletta glasögon

LINDGRENS OPTIK

15 % rabatt på 
samtliga solglasögon

Stellan Mörners gata 6

10 % rabatt 
på valfri klocka

Viktoriagatan 5

Gratis puts av 
ett smycke

035-10 55 80 • Brogatan 7

10 % rabatt 
på klädesplagg 

från Ajlajk

10 % rabatt 
på klädesplagg 
från Line of oslo

 
10 % rabatt på en valfri 
vara på Bruka Design

150 kr rabatt på stövlar/
boots från Primeboots

Gratis syn-
undersökning 

vid köp av 
ett par glasögon, 

värde SEK 299

Köp slipade 
polariserande 
solglasögon, vi 

bjuder på färgen, 
värde SEK 500

035-26 50 100 • Klammerdammsgatan 12

Rabatterna går inte att kombinera.

10 % rabatt 
på hela sortimentet
(Gäller ej tobak, lotter, tidningar,  

läkemedel och telefonkort.)

Brogatan 14-16

www.rosencranz.se

10 % rabatt 
på hela sortimentet 

Köpmansgatan 10
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BLÄDDEREXEMPLAR KÖP ETT CITYKORT DU OCKSÅ! 

Köpmansgatan 7

15 % rabatt 
på valfri vara

(Gäller ej arrangemang & presentkort.)

Nygatan 1

20 % rabatt 
på valfri vara

(Gäller ej sömnad.)

Storgatan 28

10 % rabatt 
på ett köp

Köpmansgatan 10

15 % rabatt 
på valfri vara

Kyrkogatan 22

15 % rabatt på 
valfritt te

10 % rabatt på 
valfri handduk från 

GANT Home

10 % rabatt 
på hela sortimentet

(Gäller ej beställningsvaror.)

Karl XI:s väg 47

15 % rabatt på ett 
smycke från Våga

15 % rabatt 
på valfri vara/växt

www.handplockathalmstad.se

Fredsgatan 9

035-12 26 00

Norra vägen 9  

20 % rabatt 
på hela sortimentet.

Mängder med konst, 
ca 30 st olika konstnärer 

från hela Sverige.

www.wahlbeck.se
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BLÄDDEREXEMPLAR KÖP ETT CITYKORT DU OCKSÅ! 

Storgatan 52

First Hotel Mårtenson

Njut av en ekologisk 
och närodlad frukost i 
vår fina vinterträdgård

Kom 2 betala för 1
(ord. 120 kr/pers.)

Visa ditt citykort 
innan beställning. 

Förboka gärna då 
det kan vara 

mycket gäster.

Vid köp av en 
lunch bjuder vi 
på valfri kaffe 
och fikabröd

www.barmezzo.com

Klammerdammsg. 10 

10 % rabatt 
på gällande helgpris

(Fredag, lördag, söndag natt)

www.norrepark.se

Norra v. 7 • 035-21 85 55

Hotel Norre Park, Halmstad

Erbjudandet gäller en gång per person 
och köptillfälle på McDonald’s® Halmstad 
City. Ord. pris Big Mac & Co 60 kr. 

Vi ses på McDonald’s® Halmstad City!

Big Mac ® & Co

45 kr

Erbjudandet gäller en gång per person 
och köptillfälle på McDonald’s® Halmstad 
City. Ord. pris Big Mac & Co 60 kr. 

Vi ses på McDonald’s® Halmstad City!

Big Mac ® & Co

45 kr
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BLÄDDEREXEMPLAR KÖP ETT CITYKORT DU OCKSÅ! 

Du betalar endast 
25 kr för 2 valfria 
matbröd i Östras 

egna butiker

Bli medlem du också 

www.ostrasbrod.se

Hjärtligt välkommen!

Köp 2 matbröd 
betala för 1

(Vi bjuder på det 
billigaste.)

Karl XI:s väg 37 • 035-122900

50 % rabatt 
på förmiddagsfika

(valfri fika mellan 9.00-12.00 
för en person)

Storgatan 40

10 % rabatt 
på valfri 

smörgåstårta

Fredsgatan 8

Barnens favorit

Fun-Box 19:– (ord. pris 35:–) 

Erbjudandena gäller 1 gång/person och köptillfälle.

Gustafs ’’since 1951’’
Brogatan 37

Royal Bearnaise Meal
90g 49:-

Ord. pris  
75:–

Mjukglass
Köp 2 betala för 1! 
Gäller vid köp av valfri mjukglass. 
Värde 28:– 

Barnens favorit

Fun-Box 19:– (ord. pris 35:–) 

Erbjudandena gäller 1 gång/person och köptillfälle.

Gustafs ’’since 1951’’
Brogatan 37

Royal Bearnaise Meal
90g 49:-

Ord. pris  
75:–

Mjukglass
Köp 2 betala för 1! 
Gäller vid köp av valfri mjukglass. 
Värde 28:– 

Barnens favorit

Fun-Box 19:– (ord. pris 35:–) 

Erbjudandena gäller 1 gång/person och köptillfälle.

G
ustafs ’’since 1951’’

Brogatan 37

Royal Bearnaise M
eal

90g

49:-
O
rd. pris  

75:–

M
jukglass

Köp 2 betala för 1! 

G
äller vid köp av valfri m
jukglass. 

Värde 28:– 
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BLÄDDEREXEMPLAR KÖP ETT CITYKORT DU OCKSÅ! 

2 pocket 
för 99 kr

15 % rabatt 
på barn- och 

ungdomsböcker

Storgatan 28-30 • 035-100 490

15 % rabatt 
på papper 

och present

Följ oss på Facebook

Storgatan 34

ShopVakteln
Stora torg

10 % rabatt 
vid köp över 200 kr

eller
20 % rabatt 

vid köp över 500 kr

10 % rabatt 
vid köp över 200 kr

eller
20 % rabatt 

vid köp över 500 kr
(Gäller ej receptbelagda läkemedel.) (Gäller ej receptbelagda läkemedel.) 

di Mare
d e l i k a t e s s e r

10 % rabatt på 
hela sortimentet

www.dimare.se
Klammerdammsgatan 13

ost | delikatesser | catering 
presenter | provningar

Handla för 300 kr 
och få en valfri 

100 g chokladkaka 
på köpet

Fredriksvallsgatan 7

10 % rabatt 
på slutfaktura i 

juridiskt ärende, 
dock max 500 kr

(Erbjudandet gäller en 
gång per person.) 

Kungsgatan 7

www.varldsbutikenreko.se

10 % rabatt 
på hela sortimentet 

av persienner 
och markiser

(Kortet skall uppvisas vid 
beställning av produkterna.)

035-10 05 20 
Stellan Mörners g.2,Gamletull

035-15 31 00
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BLÄDDEREXEMPLAR KÖP ETT CITYKORT DU OCKSÅ! 

Gå 2 betala för 1
(ord. pris 50 kr/person)

Vi bjuder på 
ett program

(värde 20 kr) 
(Gäller måndagstrav)

 

20 % rabatt 
på tandemkörning 

Prova på att köra stor häst 
Ord. pris 1 000 kr/pers

(Måste förbokas)

www.halmstadtravet.com • Telefon 035-10 91 80

100 kr rabatt/
bokningsnummer
- på charterresor 

(min. 2 500 kr/person) 

Lilla Torg - vid Norre port

300 kr rabatt/bokning 
på guidad rundresa 

med Swansons 
(Rabatterna gäller nybokningar från 1/3)

20 kr rabatt 
vid valutaköp 

5 000 kr och över

Storgatan 2 • 035-17 50 40
 

Ga. Tylösandsv. 1
Halmstad 
tel. 035-10 84 60 

NÖJESPARKNÖJESPARK
HELA FAMILJENSHELA FAMILJENS
HALMSTAD ÄVENTYRSLANDHALMSTAD ÄVENTYRSLAND

Fri entré 
för ett barn, max 120 cm, 
tillsammans med en fullt 
betalande medbesökare. 

OBS! Medtag 
detta 
erbjudande

Ord. pris  100-190 kr/pers 
beroende på säsongen.

Välkomna!

MÅNGA 

NYHETER
2013!



15 % rabatt 
på reservdelar och 

tillbehör

Brogatan 30

5 % rabatt på cyklar 
(gäller ej vid byte eller begagnat.)
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BLÄDDEREXEMPLAR KÖP ETT CITYKORT DU OCKSÅ! 

Gratis popcorn 
när du löser inträde

Snöstorpsvägen 105

Spela Laserdome 
3*20 minuter för 130 kr

(ord. 160 kr). Gäller 
max 10 personer. 

5-KAMP
Med rodeotjur, sumo-

brottning m.m. 
200 kr/person 

(ord. 250 kr). Gäller 
max 15 personer.

2 timmar betala för 1. 
Gäller sönd-torsd.
Max 5 personer.

Slottsmöllan • 035-21 47 00

Brogatan 3

Mot uppvisande av 
detta erbjudande 

erhåller du 
20 % rabatt 

på 1 st valfri vara
 

Välkommen!

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     

15 % rabatt 
på valfri vara

(Gäller endast citybutiken.)

Klammerdammsgatan 5

Gå 2 betala för 1
(HK Drott bjuder på den 
billigaste biljetten. Gäller 

endast vid förköp.)

Halmstad Arena
www.hkdrott.se
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BLÄDDEREXEMPLAR KÖP ETT CITYKORT DU OCKSÅ! 

20 % rabatt 
på visum, ID och 

körkortsfoto
(Gäller 1 person.) 

Storgatan 41

10 % rabatt
på digital

standardframkallning

Storgatan 17
Viktoriagatan 10

1:a 2:a 3:e

25 % rabatt 
på alla typer av 
fotograferingar  

Snöstorpsvägen 10 E

Digitala bilder ingår alltid

www.mariasfoto.se
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BLÄDDEREXEMPLAR KÖP ETT CITYKORT DU OCKSÅ! 

Teckna valfritt 
abonnemang och 

vi bjuder på 
anslutningsavgiften

(värde 250 kr)
(Gäller ett abonnemang.)

Köpmansgatan 2 Hvitfeldtsgatan 16

30 % rabatt 
på teoriavgiften

(Gäller vid anmälan.)

035-21 11 11

Välkommen till oss på Memira, 
ledande inom ögonlaser!

Vi erbjuder dig som vill bli fri från glasögon, 
linser eller din ålderssynthet, en kostnadsfri 
förundersökning hos oss (värde 450 kr).

035-12 89 00 • 020-61 62 00 • Brogatan 3

Fri parkering i P-hus Gamletull 
en dag mellan kl. 07.00 - 20.00.
Fyll i önskat datum med bläckpenna och 
placera väl synligt i bilens vindruta. 

Datum: .................

035-13 73 95

TEKNIK- OCH FRITIDS-
FÖRVALTNINGENGäller vid ett tillfälle, 

dock senast 31 augusti 2013.

Gångbro




