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Tillgång till arbetsplats i öppen yta på World Trade Center Stockholm, Göteborg,
Malmö, Lund och Helsingborg – under några timmar när du är på resande fot. Besöket
ska föranmälas via din reception.
Tillgång till arbetsplats samt rabatterade tjänster på fler än 25 World Trade Centers
i Europa – be om aktuell lista.
AllOffice (fd Ocay) – Kontorsmaterial till kraftigt reducerade priser (minst 35%).
Cab-on-Line (Taxi Kurir, Taxi Skåne, TopCab, Sverigetaxi mfl) – rabatterade priser
via app/webb. Smidigt och enkelt att boka. Gäller alla Taxi Kurir orter i Sverige.
Gateau – 10% rabatt i alla Gateau-butiker Malmö, Lund, Helsingborg (gäller både företag
och privat)
Hotell Park Inn by Radisson Malmö och Lund – fast rabatterat avtalspris på logi, även
privat. 15% rabatt på helgkonferenser i malmö. Rabatterat gymkort kl 9-16 i Lund.
Radisson Blu Metropol Hotel Helsingborg – 10% rabatt på logidagspris (även privat)
och konferenslokalpriser.
Preem – 65 öre rabatt/liter diesel eller 40 öre rabatt/liter bensin/E85 vid tecknande av
företagskort och personalkonto. Det finns även möjlighet till rabatt via en helt privat
lösning.
Sunfleet – hyrbil per timme via en bilpool nära dig! 10% rabatt på tim- och km-pris (gäller
företag). Även rabatterade tjänster till privatpersoner.
SEB i Malmö (WTC), Lund & Helsingborg – rabatterade banktjänster för såväl företag
som privatpersoner.
Möllers Tvätt AB / Limhamns Kemomat– kemtvättservice 1 ggr/vecka via våra
bemannade receptioner på WTC Malmö och WTC Lund. Kontakta din reception för mer
information.
Mekonomen – rabatterat pris på fordonsreparationer, hjulskiften samt butiksrabatt för
såväl företag som privatpersoner.
SJ – 15% rabatt på samtliga tågbiljetter t o m den 1 juni, därefter 10 %. Rabatten nyttjas
via egen SJ-länk.
Specsavers – Mycket förmånliga avtalsrabatter på bla bildskärmsglasögon.
Your Special Delivery Service – YSDS erbjuder service när det gäller frakt av in- och
utrikesförsändelser av produkter eller dokument. De väljer rätt leverantör och fraktsätt,
emballerar, väger och mäter, fraktdokument etc.

Kontakta WTC Club för mer detaljerad information och tillvägagångssätt för respektive
förmånsavtal. E-post: wtcclub@wtcmalmo.se
Nya avtal kan tillkomma under året och meddelas när så sker.
Ovan erbjudanden gäller för 2018 om inget annat anges.
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