Medlemsrabatter 2018/2019
Nybergs buss

100 kr rabatt på våra flerdagsresor i katalogen

ELON

Halva priset på leverans och montering vid köp av
vitvaror

Colorama

25 % rabatt vid uppvisande av Villas medlemskort

Skara Sommarland

20% rabatt på ordinarie entrépriser gällande 1 och 2dagarsbiljetter på för- och eftersäsong. Gäller mot
uppvisande av Villas medlemskort. Rabatten gäller 2- 30
juni & 6-19 augusti.

Jubels Golv AB

15% rabatt på gång- och entrémattor
20% rabatt på heltäcknings- och utemattor

STC

Vid tecknande av 12 månaders bindningstid Platina
kort, betala 279 kr/månad (ord. pris 399 kr/mån)
Vid tecknande av Platina obundet, betala 349 kr/månad
(ord. pris 499 kr/mån)
Ungdomskort 15 år - 17 år platinakort 12 månader
bindningstid, betala 199 kr/månad (unikt för Villa
Lidköping)
*Det tillkommer en engångssumma på 295 kr som man
betalar vid uppstart, på samtliga kort.

Interflora Fresh

10% rabatt på valfritt köp (gäller ej blommogram,
blomstercheckar, brud och begravningsbinderier)

Villa Lidköping BK

10% rabatt på supportartiklar

Statoil

Halva Priset på Biltvätt! (Gäller diamant- och
briljanttvätt) Se hemsidan.

Andreas Widell Driving Experience

20% rabatt på körlektioner
10% rabatt på mopedutbildning
10% rabatt på kurser
Går ej att kombinera med andra erbjudanden.

Skaraborgaren

Medlemsrabatt vuxen 100kr/vuxen

Pris vuxen: 500kr (ord.pris 600kr)
Pris studerande/ungdom: 380kr (ord.pris 460kr)
Pris Barn: 250kr (ord.pris 300kr)
Info och bokning på www.skaraborgaren.nu
OBS! Erbjudandet gäller för tur-och returresa
Gummicentralen

100kr rabatt / däck
50kr rabatt/ lågprisdäck

Rydens fashion

10% rabatt på sortimentet workshop & fashion

Tvättmäster

10% rabatt på kemtvätt

Staples Connect

15 % rabatt på hela sortimentet

Happy Homes

20% rabatt på tapeter

Helens Rehab

50kr rabatt på alla behandlingar

Ring Up Lidköping

50% på tillbehör vid köp av telefon och

Lidfönster

Få just dina mått på dina fönster! Endast två veckors
leveranstid, fritt hem till dörren eller 15% vid köp av
fönster inklusive montage.

Sparbanken Lidköping

Är eller bli kund i Sparbanken Lidköping och teckna vår
Villa/Hem Försäkring Plus så får du en Brandsläckare av
oss.

Dina försäkringar

Teckna din Villa-försäkring hos oss så bjuder vi på ett
brandskyddspaket.

Lidbil

15% rabatt vid nytecknande av serviceavtal på både nya
och begagnade bilar vid tecknande at 36
månadersavtal.

Stadium

15% rabatt på Bandyutrustning!
Som medlem i Villa Lidköping BK erhålls bandyrabatten
via VLBK:s bonuskort som finns i kassan. Uppge ”Villa
Bandyrabatt” i kassan så erhåller du rabatten på ditt
köp.

abonnemang

Rabatten gäller på ordinarie pris t.o.m 2019-02-28
Gäller ej på reapriser, presentkort, teampris, stadium.se
och kan ej heller kombineras med andra rabatter och
kuponger.
Feeling Restaurant Wine Bar

15 % rabatt på notan

Konditor Trulsson

10 % rabatt på köp över 100kr (Gäller ordinarie priser)

Fifflers

Vid köp av stor baguette, betala för en liten

