
Avenykortet är till för dig som är medlem i 
Avenyföreningen. Som medlem får du tillgång 

till en rad olika erbjudanden och rabatter 
hos våra andra medlemsföretag.

För information om Avenykortet, hör av dig till 
någon av oss på Avenyföreningen.

Telefon: 031-13 80 90
Epost: info@avenyn.se

Besök avenyn.se/avenykortet för för att aktivera
ditt kort och se alla uppdaterade erbjudanden.

MAT & DRYCK
Lasse på Heden

Lilla London

Locatelli

Masala Kitchen

Matsmak

McDonald’s Avenyn

O’Learys Avenyn

Park Aveny Café

Restaurang Humm

Restaurang Meet

Roots Café

Röhsska caféet

Sibylla Avenyn

Sjöbaren Lorensberg

Steinbrenner & Nyberg

Tvåkanten

Valand/Nattklubb
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20 % på all mat

Vid köp av valfri varmrätt bjuder vi på en 
dessert, gäller även lunch

Kaffe på maten alla öppna dagar

15 % på ord. pris på all mat

10 % på ordinarie priser i butiken

Valfri kaffe vid köp av värdemeny

15 % på mat och alkoholfri dryck (gäller 
ej i kombo med andra erbjudanden och 
ej under lunch) 

10 % på notan på mat & dryck mån-tors 
kl. 17.30-22.00, max 4 personer

10 % på en 3-rättersmeny

Vid trerätters bjuder vi på valfri dessert 
och kaffe

2-för-1 på valfri varm dryck

10 % på allt i caféet

Vid köp av Meal bjuder vi på kaffe

Kaffet på lunchen samt vid middag,
ett glas av husets vin 59 kr (74 kr),
en stor öl på fat 59 kr (67 kr)

Köp maträtt takeaway (minst 41 kr) så
bjuder vi på valfri kaffe

15 % på hela notan för ätande gäster, 
gäller för max 4 personer

Fri entre´samt köföreträde för 2 personer 
fredagar och lördagar 22.00-01.00



SHOPPING
Accent Avenyn

AntikWest

Aveny Blommor

Big Ben Ur

Bistro Elle

Boutique Philippa

Boutique Antares

Butik AnnLin

Butik Liss

Cream

Deisy Design

Din Sko Avenyn

Dockbutiken

ECCO SHOP Avenyn

Ex, Exklusiv Secondhand

Fraiche

Gaga Dazzling Kids

Götaplatsens foto

Hunkemöller

InterSport Avenyn

Jens & Jaspis

Johanssons/Jedviks

10 % på ord. pris

Kostnadsfri värdering av antikt porslin,
50 % på månadens antikbok

10 % på ord. pris

15 % på ord. pris

15 % på ord. pris

10 % på ord. pris

10 % på ord. pris 

20 % på ordinarie priser

15 % på ord. pris

15 % på ord. pris

15 % på garn

10 % på ord. pris

10 % på ord. pris

10 % på ord. pris

10 % på ord. pris

10 % på ord. pris

10 % på ord. pris

10 % på ord. pris på kikare, 
15 % på framkallning av digitala bilder

15 % på ord. pris

10 % på ord. pris

100 kr rabatt vid köp för 1 300 kr

10 % på ord. pris

MAT & DRYCK
Antonio Vivaldi

Beerista

Berzelius bar & matsal

Bistro Merlot

Bombay Palace

Bryggeriet

Burger King Avenyn

Condeco Avenyn

Eva’s Paley

Espresso House

Familjen

Flying Barrel

Franks Corner

Göteborgs Kebab &
Grillhouse

Hard Rock Cafe

Joe Farelli´s

15 % på all mat

Fri dessert vid köp av huvudrätt
(måndag-torsdag)

Vi bjuder på kaffe/te och hemgjord
Jaegermeistertryffel på lunchen

10 % på all mat på menyn

20 % på hela menyn

20 % på all dryck

15 % på valfritt köp

Köp 2 stora latte betala för 1 (gäller ej i 
kombination med andra erbjudanden)

Köp 2 stora latte betala för 1 (gäller ej i 
kombination med andra erbjudanden)

10 % rabatt på plats, 20 % rabatt på
takeaway

10 % rabatt på vår trerättersmeny
(mån-tors för 2 personer)

Barrel’s Toast Lorens 80 kr alla dagar till 
21.00

20 % på hela sortimentet

15 % på allt måndag-fredag 15.00-22.00

25 % på bowling (mån-fre)

Kaffe på maten sön-tor mellan kl 17-22
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KULTUR & NÖJE HÄLSA & SKÖNHET
Bio Roy

Göteborgs Konsthall

Göteborgs Konstmuseum

Göteborgs Stadsteater

Göteborgs Symfoniker

Hasselblad Center

Miva Gallery

Park Lane Show

Röhsska Museet

Universeum

85 kr (ord. pris 105 kr) på alla ordinarie 
biovisningar

25% på bokade gruppvisningar. Fri entré.

10 % rabatt i butiken

Stora Scen 250/300 kr (ord. 330/380 kr) 
Studion 230 kr (ord. 300 kr). Gäller ej 
gästspel och Dagens Lunchteater.

2 för 1 gäller vid köp av biljett till
konsert med Göteborgs Symfoniker 
(gäller direktköpt i kassan till samma 
konsert, tidigast dagen innan)

20 % rabatt på guidade visningar

10 % på delar av vårt konstsortiment

2 för 1 på showbiljetter (295 kr) onsdagar, 
torsdagar och fredagar i mån av plats. 
Kostnad för mat och dryck tillkommer.

10 % rabatt i butiken

10 % på ord. pris i butiken

15 % på ord. pris på klippningar och
behandlingar
15 % rabatt på hela sortimentet (ej recept-
belagt)
10 % på ord. pris på alla receptfria varor
15 % på alla behandlingar
10 % på våra träningkort 
10% på klippning eller annan valfri
behandling
10 % på produkter och behandlingar (ej 
kirurgi)
10 % på klippning eller behandling. 15 % på 
färg- eller stilrådgivning
15 % rabatt 10-klippkort till PT-small group 
(ord. pris 2000kr)
10 % på hälsoundersökningar och besök 
hos naprapat och dietist
15 % på alla behandlingar
15 % rabatt vid beställning av föreläsningar, 
utbildningar och chefscoaching.
15% rabatt på valfri vaccination (ej
säsongsinfluensa)
15 % på alla nya set, 10 % på produkter
20 % på skönhetsbehandlingar
15% första gången du köper personlig trä-
ning. Gäller all träning
10 % på alla behandlingar
20 % på Schwarzkopfsprodukter
15 % på massage och fotbehandling
20 % på blekskenor. 50% på första
undersökningen inkl. röntgen, puts och 
fluorbehandling. Gratis vård för alla
mellan 3 och 25 år
Bli medlem och få en utvald kokbok vid 
starten (värde 150-200 kr)

Ansa

Apoteket Biet

Apoteket Hjärtat
Avenyns Fotklinik
Aveny Gym
Care of hår & hud

Dermakliniken

Din färg och stil

Eminent Hälsostudio

Frisk och Kry

Institut Harmoni
Jenny Andersson

Kungsportsläkarna

Lash & Brow
Life Long Clinic
My Studio

Salong Europa
Salong San Tropez
Studio Aroma
Tandläkare Ulla Elam

Viktväktarna
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SHOPPING
15 % på ord. pris

15 % på ord. pris ej i kombination med 
andra erbjudande och rabatter 

10 % på ord. pris

15 % på ord. pris

10 % på ord. pris (gäller ej reparations-
arbeten)

15 % på te och kaffe i lösvikt

10 % på ord. pris

10 % på ord. pris

15 % på ord. pris

10 % på ord. pris i butik

10% på ord. pris

15 % på ord. pris

10 % på ord. pris

15 % på ord. priser

15 % på ord. pris

10 % på ord. pris (ej blommogram, bud & 
blomstercheckar)

15 % på ord. sortiment (ej special-
utställningar, unikat m.m.)

10 % på ord. pris

15 % rabatt på hela sortimentet, fri hem-
leverans inom Göteborg. 5 års garanti.

John Henric Avenyn

KappAhl Avenyn

Lilla Butiken

Lübas Style

Martin Johansson

Mitt i Centrum

Nilson Shoes Avenyn

Oles döttrar

Oscar Jacobsson

Pickles

Pierre Gent’s Shop

Retrock

Rizzo

The House of Villeroy & 
Boch

TillDittHem

Törnrosa Blomsterhandel

Unikt Glas

Werners Blommor

Ågrens Hi-Fi

HOTELL & SERVICE
Betjänten Flickornas

Coop Konsum Avenyn

Downstairs

Durgés Trafikskola AB

Familjens Jurist

Forex Bank Avenyn

Golfparken Göteborg

Göta Lorensberg bilskola

Handelsbanken

Hotell Bellora

HusmanHagberg

Just Nu

KunskapsAvenyn

Mail Boxes Etc.

Mobilplaneten

Nordea Avenyn

Oderland Webbhotell

RSM Synneby

SEB Avenyn

Scandic Rubinen

Skandiamäklarna City

Swedbank Avenyn & 
Södra vägen

Travel Service

Vasakyrkan

10 % på kemtvätt och skrädderitjänster

Kaffe på maten i serveringen

15 % på alla Downstairs tjänster

15 % på ord. pris

15 minuters fri juridisk rådgivning och 10 % rabatt 
på timpriset

Valutaväxling till bättre kurs

20 % rabatt på en golfrunda på äventyrsbanan

10 % på introduktionsutbildning

Vi bjuder på första årsavgiften för Mastercard samt 
avgiftsfri telefon- och internetbank.

20 % rabatt på Classico dubbelrum, bokas via hemsi-
dan med koden avenykortet.

5000 kr i avdrag på ord. mäklararvode

20 % rabatt på ordinarie pris

20 % på första konferenshyran

20% rabatt på UPS & DHL Express sändningar. 20 % 
rabatt på Print & Copy

15 % på alla tillbehör, gratis skyddsglas i samband 
med glasbyte/skärmbyte

Vi bjuder på första året med VISA och Mastercard

25% på hosting tjänster, webbhotell, servrar och 
virtuella servrar

10 % på våra tjänster under första året

Starta månadssparande i fonder eller försäkring så 
fyller vi på med 200 kr, gäller nysparande.

15 % på ord. helgpris (bokning på rubinen@scan-
dichotels.com, ange Avenykortet)

10 000 kr i rabatt på arvodet enligt prislista

Bli nyckelkund första året gratis, 20 % rabatt vid 
teckning av både  bil- och hemförsäkring.

500 kr rabatt vid inköp av resor över 7 500 kr (gäller 
ej charter och försäkringar)

Sopplunch utan kostnad torsdagar kl. 12.45-13.30
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