
tidsbegränsade erbjudanden till alla medlemmar i 

STUDEN
TRABATTER!

på entrén fredagar och lördagar kl. 23.00-23.30.
hos GRACE NIGHTCLUB.
www.gracenightclub.se

50%
rabatt

på hela sortimentet hos THOMSEN GULD & SMYCKEN AB.
Gäller ord. priser. Gäller ej presentkort, reparationer och beställningsvaror.
adress: Sandgärdsgatan 9, Växjö. Tel. 0470-151 70. www.thomsenguld.se

10%
rabatt

på ståplats på VÄXJÖS LAKERS matcher under grundserien.
Ord. pris 175:-.
adress: Vida Arena. www.vaxjolakers.se

75:-
rabatt

på alla behandlingar vardagar kl. 9–13 hos STORGATAN 29.
adress: Storgatan 29, Växjö. Tel. 0470-155 05. www.storgatan 29.nu

10%
rabatt

på alla bågar vid köp av kompletta glasögon 
hos OSCAR CARLSSON UR & OPTIK.
adress: Storgatan 18, Växjö. Tel. 0470-122 59. www.oscarcarlsson.se

50%
rabatt

presenteras av i samarbete med

på entrén hos KULTURPARKEN SMÅLAND.
adress: Södra Järnvägsgatan 2. Tel. 0470-70 42 00. www.kulturparkensmaland.se

50%
rabatt

på valfri behandling hos SALONG STUK.
adress: Klostergatan 11, Växjö. Tel. 0470-285 00. www.salongstuk.se

10%
rabatt

på ordinarie priser hos BROTHERS.
adress: Storgatan 26, Willans Park, Växjö. Tel. 0470-74 99 22. www.brothers.se

10%
rabatt

Om inget annat anges gäller ovanstående erbjudanden med reservation för slutförsäljning t.o.m. 2018-02-01
och kan ej kombineras med andra erbjudanden. För att kunna utnyttja dessa erbjudanden krävs giltigt 
medlemskort i “Linnéstudenterna” samt fotolegitimation.Vill du få alla nya medlemserbjudanden först? 
Anmäl dig som gratisprenumerant på www.nojesnytt.se så får du alla nya erbjudanden direkt i din mailbox
samma dag som varje nytt nummer av Nöjesnytt ges ut.

tidsbegränsade erbjudanden till alla medlemmar i 

STUDEN
TRABATTER!

på klippning hos KAJSA & CO.
Gäller alla vardagar mellan kl. 9.00-11.00.
adress: Sandgärdsgatan 22, Växjö. Tel. 0470-266 00. www.kajsaochco.nu

10%
rabatt

på alla behandlingar hos SALONG EGO.
Gäller endast vardagar.
adress: Kungsgatan 15, Växjö. Tel. 0470-131 65. www.salongego.se

10%
rabatt

på hela sortimentet hos HUGO MUHR VÄSKOR & LÄDERVAROR.
Gäller ordinarie priser.
adress: Klostergatan 5, Växjö. Tel. 0470-71 12 30. www.muhrsladeraffar.se

10%
rabatt

på hårprodukter och skönhet hos LYKO.
adress: Grand Samarkand, Växjö. Tel. 0470-238 30. www.lyko.se

10%
rabatt

på parfym, hårvård, make up och hudvård hos NORDICFEEL.
adress: Västergatan 7, Växjö. Tel. 0470-71 11 33. www.nordicfeel.se

10%
rabatt

presenteras av i samarbete med

på hela sortimentet hos APOTEK KRONAN NORREMARK.
Gäller receptfria varor.

adress: Deltavägen 4, Växjö. Tel. 077-161 26 12. www.kronansapotek.se

10%
rabatt

på Resekortet period hos LÄNSTRAFIKEN KRONOBERG.
adress: www.lanstrafikenkron.se

25%
rabatt

Om inget annat anges gäller ovanstående erbjudanden med reservation för slutförsäljning t.o.m. 2018-02-01
och kan ej kombineras med andra erbjudanden. För att kunna utnyttja dessa erbjudanden krävs giltigt 
medlemskort i “Linnéstudenterna” samt fotolegitimation.Vill du få alla nya medlemserbjudanden först? 
Anmäl dig som gratisprenumerant på www.nojesnytt.se så får du alla nya erbjudanden direkt i din mailbox
samma dag som varje nytt nummer av Nöjesnytt ges ut.


