
                                                                         Etukortti yritykset Alavudella
A-Katsastus                                                       
    -10% autokatsastuksesta
Alavuden Apteekki
    -10% Pehmokonna -vitamiinit
Alavuden Auto Oy
    -25% hihnat/laakerit
Alavuden Kuntokeskus Aura             
    -10€ 15 kerran kortista, norm.85€ voimassa 6kk.
Alavuden Lääkintävoimistelu Oy                                     
     -50% joka viides hoito
Alavuden Pienkonehuolto                              
     -10% normaalihintaisista tuotteista
Alavuden Ykköskirppis
    -10% myyntipaikoista, etu voimassa toistaiseksi
Alavus 66
   -50 cent. lounas ja alacarte, 
   -10% ryhmäruolkailu  yli 15 henkilöä 
   -10% majoitus
Alavus Kirppis 
    -10%  paikkavuokrista
     -10% kahvion tuotteista
Alemaa.fi Outlet myymälä                                            
     -10% koko valikoima
Auto ja Rengasmyynti Jarmo Asunmaa Oy                   
    -10% vanne+rengaspaketti
      -ilmainen vikakoodien luku katsastustarkistuksen yhteydessä
Floristiina
     -10% leikkokukista
Hannele Kristiina Cambridge Ohjelma
     -veloitukseton shaker aloituksen yhteydessä etusi 7.50€
Harrin Grilli-Kahvio                                                     
     -10% grillin annokset
Hieronta ja jäsenkorjaus Vähämaa
     -5 €  normaalihintainen hieronta
Hius&Hipiä, Kosmetologi                                       
     -10% kosmetologin tuotteista
Hiusputiikki Maikku
     -10% hiusten leikkauksista
Itellismies Pub                           
     -50 cent. iso olut ja normaali lonkero
Kauneussalonki Timantti, Elina Peurala
     -10% uudet volyymiripsipidennykset
     -10% uudet kulmien microblanding pigmentoinnit
     -10% RVB -meikit  ja kaikki kynsilakat
Kauneussalonki Timantti, Nina Nortunen                         
      -10% hiusten leikkauksista
Kauppa-Halli Heikkilä
     -10% myymälän tuotteet, ei koske ale/ tilitys tuotteita
Kiinalainen Ravintola                                                       
     -10% lounas
Kino Kyntäjä                                         
     -1€ normaalihintaisista elokuvalipuista
Korikorjaus Jii&Jii Oy                                           
     -25 % tuulilaseista vaihdon yhteydessä
      -10% ilmastoinnin huoltotyö
K-Market Alavus Asema
      -irtokarkit 4,99€  kestoetuna



K-Supermarket  Alavus
     -irtokarkit  4,99€  kestoetuna
K-Rauta Alavus
     -50% sävytys
Kukkatalo Keskustan Kukka ja Hautaustoimisto Sepponen
     -10% ruukkukukat
Leipomo-Kahvila Nallenpesä Oy                                            
     -10% kahvi+pulla
LVI-Asiantuntija Oy                                               
     -vaihtuvat tarjoukset
Mainos-Salmi                     
     -10% mainosalan palveluista ja painatuksisista, yksityishenkilöt
Marimuksu.fi              
     -15% normaalihintaiset tuotteet (ei Ruskovilla)
Moto One                                   
     -10% normihintaisista tarvikeosista, yksityishenkilöt
Nahkatuote N.Kamkeris Oy, varastomyymälä
     -10% myymälän normaalihintaiset tuotteet                     
Ostos-Aitta                                                               
     -20% normaalihintaisista myymälän tuotteista
Omakodit
   -15% arvio-, kauppa-, sekä lahjakirjat 
Pakkalan Liikenne Ay
     0€ matkavararauksen varausmaksu(norm. 10€ ), ryhmämatkat yli 25 hlöä  + 1 vapaamatka
Parturi-Kampaamo Kirsi Koivisto
     -veloitukseton pesu leikkaksen yhteydessä
Parturi-Kampaamo Mervi Mäntylä
     -10% hiusten leikkaukset
Parturi-Kampaamo Nurmeli
     -10% normaalihintaiset tuotteet
Parturi-Kampaamo Tellervo Teppo  
     -10% normaalihintaiset tuotteet
Ratchada  Aahan Thai
     -5% lounas   
Ravintola Wagner
     -10% hampurilais ateriat  
Studio M.I.P                                    
     -10% hiusten leikkaus
Suomenselän Autohuolto Oy
     -10% nelipyöräsuuntaus 
      -10% ilmastointihuolto
Tuningkauppa.com
     -5% normaalihintaisista tuotteista
Työkalukalukauppa 
     -10% työvaatteet, normaali ja tarjoushinnoista, + vaihtuvat ”Peukut”
Urheiluaalto Oy ( ”Peukun”  ennakkomyyntilista löytyy täältä, käteismaksu)
     -10% normaalihintaiset tuotteet . 
      -5€ pyörähuolto
      -10% lisäalennus poistorekeissä
Valokuvaamo Luminka
     -15% lapsi-ja perhekuvauksista
Vaneripaikka 
      -5% levytuotteista
Varaosapalvelu Heinonen Oy                                               
     -30% pyyhkijän sulat,  suodattimet,  jarrulevyt  ja -palat
      
                            
                               Tehdään yhdessä hyvää paikkakuntasi urheilevien lasten puolesta !



   Ostamalla ”Peukun” tuet  junioriurheilua, 
sekä paikkakunnan yrityksiä käyttämällä heidän palvelujaan.

Tervetuloa mukaan!


