
Anvisningar	för	HPCS	
personalkort	
 
Kortet	är	personligt.	Det	går	inte	att	överlåta	till	eller	
användas	av	någon	annan.		
	

Kortet	gäller	för	företag	som	är	medlemmar	i	
Handelsplats	Center	Syd	ekonomiska	förening	samt	
anställda	på	ett	medlemsföretag.		
	

Endast	medlemsföretag	kan	koppla	erbjudanden	till	
korten.		
Vilka	företag	som	har	erbjudanden	just	nu	framgår	i	det	
dokument	som	medföljer	vid	utfärdandet	av	
personalkortet		
	

Erbjudanden	kommer	att	uppdateras	kontinuerligt	och	
vid	behov.	Det	är	alltid	den	senast	utfärdade	listan	med	
erbjudanden	som	gäller.	Vid	eventuella	oklarheter	eller	
meningsskiljaktigheter	rörande	aktuella	erbjudanden	och	
annat	som	är	kopplat	till	medlemskortet	är	det	alltid	det	
företag	som	Du	handlar	hos	som	avgör	vad	som	gäller.	
	

Rabatter	och	erbjudanden	kommer	att	hållas	
uppdaterade	via	den	mail	du	angav	då	du	ansökte	om	
personalkortet.	Vänligen	meddela	oss	därför	ev.	
förändring	av	mailadress	och/eller	mobiltelefonnummer	till	
personalkort@hpcs.se.	Senast	gällande	erbjudandelista	
går	även	att	hämta	ut	på	HPCS	kontor.	
	

Då	Du	avslutar	din	tjänst	på	det	företag	som	Du	vid	tiden	
för	tecknandet	av	detta	kort	var	anställd	på,	ska	kortet	
återlämnas	till	din	chef	eller	till	Handelsplats	Center	Syds	
ek.	förening.		
	

Om	det	företag	som	Du	är	anställd	på	avslutar	sitt	
medlemskap	i	Handelsplats	Center	Syd	ek.	förening	
upphör	alla	personalkort	kopplade	till	detta	företag	att	
gälla.	Detsamma	gäller	om	företaget	avvecklas	eller	flyttar	
sin	verksamhet	från	Handelsplats	Center	Syd.	
	

Vid	undertecknande	av	detta	dokument	intygas	att	Du	har	
läst	texten	ovan	samt	att	Du	är	införstådd	med	vilka	regler	
som	gäller	för	HPCS	personalkort.	Vid	undertecknande	

 
   
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PERSONALKORT 
 
 

 

Aktuella erbjudanden HPCS personalkort 
 

FÖRETAG              ERBJUDANDE                      ÖVRIGT Apotek Hjärtat 10% på ditt köp Gäller ej receptbelagda 
läkemedel 

BistroSyd 
 
10% på lunch bistrosyd.se 

Björkenäs GK/  
Larssons Golfbana 20% på green fee Gäller ordinarie  

green fee 

Burger King 20% på valfri meny 
Gäller meny över 59 kr. 
Kan ej komb. m. andra 
rabatter 

Butiksloppis 
Löddeköpinge 

Hyr en försäljningsplats för 
två veckor o betala för en 

Ord.pris 199kr. kan ej 
komb. med andra 
erbjud. 0723 - 980143 

Bread & Cookies 10% på hela sortimentet 046–705170 

Cap Team 10% på service 
Gäller ej 
produkter/varor/program 
www.capteam.se 

Carspect 50 kr rabatt på ordinarie 
pris. 

Gäller tillsvidare. Kan ej 
kombineras med andra 
erbjudande. 

Classic Car Service AB 5% rabatt i verkstad Kan ej komb. m andra 
erbj. 046-70 59 69 

Center Syd Optik 10% på produkter 
Göller ej 
synundersökning. 
centersydoptik.se 

Clip´n Climb 10% rabatt på klättring 046-260 10 60 

Dahls Hotell 10% på boende  
10% på frukostbuffé 

Frukost serverar mellan  
6.30-10.00 

Din Kiropraktor 
Löddeköpinge 15% på behandlingar 

Gäller tillsv. Kan ej 
kombineras med andra 
erbjud. 

Energicenter 
Löddeköpinge 

Träna och betala 
249kr/mån ord. pris 
330kr/mån. Avser 
betalning tecknade på 
autogiro. Gäller alla våra 
anläggningar i Skåne. 

Kan ej kombineras med 
andra erbjudande 
 
energicentersverige.com 
046 - 712243 

Hejdes Woody 
Bygghandel 

20% på färg och 
målningstillbehör 

Gäller tillsv. Gäller ej 
prissänkta lagervaror 

   

HepCut beauty 15% rabatt på massage  Erbjudandet gäller hela 2020 

Härliga Fötter 5% på medicinsk fotvård. Gäller ej i komb. med andra 
erbjudande.harligafotter.com 

Ica Maxi  3% rabatt på Ditt köp Gäller ej spel & tobak 

Interiör Gruppen - mattor 20% på skrap - och 
entrémattor interiogruppen.se 

Katjas Restaurang & 
Pizzeria 

10 % på hela menyn, 
på lunchtid 11–15 

Öppet alla dagar kl. 11-21 
046 – 713010 

Kitch’n Sverige AB 

15% rabatt på alla varor 
med ord. priser 
 
046 - 70 51 12 
kitchnsverige.se 

Gäller ej presentkort, 
beställningsvaror eller  
i komb. med andra erbj. och 
rabattkuponger. Förutsätter 
också medlemskap i Kitch’n 
kundklubb 

Kjell & co 10% på större delen av  
vårt sortiment 

Gäller ej beställningsvaror och 
övriga erbjudande. 

Leonard & Charlotte 10% på ordinarie sortiment. 
Kan ej komb. med andra 
erbjudande. Gäller ej rea 
046 - 713030 

Linnea & Basilika 10% på lunchbuffé 046 - 236099 

Lucy´s Diner 10% på lunch lucys.se 

Lödde Husvagnar 
10% rabatt på tillbehör i 
butiken. Specialpris på 
husvagn/husbil 

Gäller ej kampanj 
loddehusvagnar.se 

Makalöst Heminredning & 
Presenter 

10% rabatt på hela 
sortimentet  

Gäller ej kampanj 
makalost.se 

Marredo Nya kunder får 10% rabatt 
på första årets bokföring. 

Kan ej komb. med andra erbj. 
046 – 70 56 60 

Max Burgers 
Plusmeny och dip utan 
kostnad vid köp av valfritt 
mål. 

Gäller ej Maxbox & Minimål. 
Kan ej komb. med andra 
erbjudande. 046 - 712855 

MotorCenter/ Mekonomen 
Bilverkstad 20% rabatt på verkstad 

Gäller end. ord. pris 
Kan ej kombineras med andra 
erbjudande. 
motorcenterlödde.se 

Nordic Wellness 
Löddeköpinge 

30% rabatt på träningskort 
som gäller alla våra klubbar 
i Skåne. Nu 314kr/mån ord. 
pris 449 kr. Bindningstid 12 
mån 

nordicwellness.se/vara-
klubbar/skane/loddekopinge 

 



	
Kvittering för utfärdande av HPCS personalkort 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Företag:___________________________________________ 
 
Namn:____________________________________________ 
 
E-post:____________________________________________ 
 
Personnr 6 siffror:___________________________________ 
 
Medl. nr________________ Kort nr:_____________________ 
 
Datum:____________________________________________ 
 
 
 
Underskrift: ________________________________________ 
 
 
 
Signatur utfärdare av kort:____________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ifylles vid återlämnande av kort 
 
 
Datum:__________________________________________ 
 
Underskrift: ______________________________________ 
 
 
 
Sign. mottagare av  
återlämnat kort:  
 

	

	

	
Mobilvägen	2,	246	43	Löddeköpinge		|		+46	46	271	80	80			

information@hpcs.se		|		ekonomi@hpcs.se		|		www.hpcs.se	

 

Anvisningar för HPCS personalkort 
 
Kortet är personligt. Det går inte att överlåta till eller användas 
av någon annan.  
 
Kortet gäller för företag som är medlemmar i Handelsplats 
Center Syd ekonomiska förening samt anställda på ett 
medlemsföretag.  
 
Endast medlemsföretag kan koppla erbjudanden till korten.  
Vilka företag som har erbjudanden just nu framgår i det dokument 
som medföljer vid utfärdandet av personalkortet  
 
Erbjudanden kommer att uppdateras kontinuerligt och vid 
behov. Det är alltid den senast utfärdade listan med erbjudanden 
som gäller. Vid eventuella oklarheter eller meningsskiljaktigheter 
rörande aktuella erbjudanden och annat som är kopplat till 
medlemskortet är det alltid det företag som Du handlar hos som 
avgör vad som gäller. 
 
Rabatter och erbjudanden kommer att hållas uppdaterade via 
den mail du angav då du ansökte om personalkortet. Vänligen 
meddela oss därför ev. förändring av mailadress och/eller 
mobiltelefonnummer till personalkort@hpcs.se. Senast gällande 
erbjudandelista går även att hämta ut på HPCS kontor. 
 
Då Du avslutar din tjänst på det företag som Du vid tiden för 
tecknandet av detta kort var anställd på, ska kortet återlämnas till 
din chef eller till Handelsplats Center Syds ek. förening. I samband 
med att du lämnar in ditt kort kommer dina uppgifter att raderas. 
 
Om det företag som Du är anställd på avslutar sitt medlemskap i 
Handelsplats Center Syd ek. förening upphör alla personalkort 
kopplade till detta företag att gälla och korten ska returneras. 
Detsamma gäller om företaget avvecklas eller flyttar sin verksamhet 
från Handelsplats Center Syd. 
 
GDPR. Följande personuppgifter hanteras i Din ansökan om 
Personalkort: Företagsnamn, Förnamn, Efternamn, E-post, 
Telefonnummer, Personnummer, Bostadsort samt Fotografi. Dina 
personuppgifter lagras hos Handelsplats Center Syd samt hos deras 
webbverktyg. Ändamålet är att erbjuda dig information och 
erbjudande från handelsplatsens medlemsföretag. 
 
Vid undertecknande av detta dokument intygas att Du har läst 
texten ovan samt att Du är införstådd med vilka regler som gäller för 
HPCS personalkort. Vid undertecknande godkänner Du också att 
Handelsplats Center Syd ek. förening får lov att skicka information 
från handelsplatsen samt uppdateringar gällande personalkorten till 
Din mailadress. 
	
Förlorat	kort	kan	ersättas	mot	en	kostnad	av	50	kr	
 
	
	

	

 

Peggys Fisk & 
Delikatess 20% på varmrökt lax Gäller ej kampanj 

Raw & Soft 
flowerdesign AB 

Helgbukett 150 kronor 
ordinarie 229 kronor. 
10 % på övrigt sortiment 

Gäller ej blomsterkort eller 
blomsterförmedling. 
046 – 710117 

Securitas Rabatt på hemlarm Kampanjkod 41021 
securitasalarm.se 

Solklar 10% rabatt utvändiga & 
invändiga produkter 

Gäller ej kampanj 
solklar.se 

Sportcenter Syd 
Månadskostnad gymkort för 
endast 275 kr på autogiro, 
normalpris 325 kr 

Erbjudandet gäller tillsvidare, 
endast två månaders 
bindningstid. 072-0011885 
sportcentersyd.se  

Sportcenter Syd´s 
Bistro 

10% rabatt på matmeny 
mellan kl. 11-14 

Kan ej kombineras med andra 
erbjudande 

Trudes Frisörer 10% rabatt på behandl. & 
produkter 

Gäller ej kampanj 
046 – 70 70 00 

Vianor 10 % allt arbete, 
däckförvaring 

Gäller ej reservdelar 
046 – 71 10 00 

 

 
 

Jag godkänner att mina personuppgifter samt 
tidigare inskickade uppgifter hanteras och lagras 
hos Handelsplats Center Syd samt hos deras 
webbverktyg.  


