
Djurens vårdcentral
Vi gör hem och sjukbesök, årliga vaccinationer mm.

Djurdoktorn erbjuder en kostnadsfri hälsokontroll
till alla medlemmars hundar och katter.

Jag går även igenom djurens dokument och tittar så de har 
vad som behövs för att undvika parasitburna smittsamma 

sjukdomar som �nns här men inte i Norden.
I Spanien är det lag på att vaccinera dem

en gång per år mot rabies och att avmaska en gång
mot dvärgbandmask.

Leg Svensk och Spansk veterinär
med 33 års yrkeserfarenhet

Välkomna!
Ywon Roschat

MEDLEMSERBJUDANDE

Ring +46 - 734 30 83 91
eller maila oss

E-mail: ywon@djurdoktorn.nu
www.djurdoktorn.nu

Vid uppvisande av medlemskort 5% rabatt på 
Sol Eyes ögonklinikers tjänster.

MEDLEMSERBJUDANDE

Tel +34 952 47 00 73
 info@soleyes.es 
www.soleyes.es

På kliniken tar vi hand om alla kirurgiska behandlingar,
från laseroperation för att korrigera brytningsfel till

operationer av ålderssynthet.
Vi är mest kända för vår kunniga och mångspråkiga personal, 

specialister som har decenniers erfarenhet av presbyopia-
och starroperationer samt av laserbehandlingar

för att korrigera brytningsfel. 
Vi är pionjärer inom terapi av torra ögon i Spanien där vi 

använder oss av MiBo Thermo�o, en mycket e�ektiv
terapeutisk apparat för behandling av torra ögon.

Vi pratar Finska, Svenska, Norska, Engelska, Spanska och Tyska.
Vi arbetar för dina ögons och din syns bästa!

Boka tid här!
https://timma.es/soleyesfuengirola

Välkommen till oss!

Den senaste och bästa teknologin för dina ögons hälsa
Lavanderia Spotless är en modern tvättinrättning i 

centrala Fuengirola med fullservice

Vid uppvisande av medlemskort 5% rabatt
MEDLEMSERBJUDANDE

Ring +34 660 35 88 27
eller maila oss

E-mail: lavanderiaspotless@hotmail.com
www.lavanderiaspotless.com

Vi är två systrar som har öppnat ett tvätteri i Fuengirola.
Vad vårat tvätteri Lavanderia Spotless erbjuder är:

Vi gör vårt bästa för att ta bort �äckar
Bra service

Bra företagspriser
Bra priser för privatpersoner

Ett bra läge
Det är lätt att stanna till med bil
för att lämna och hämta tvätt

Välkomna

Vid uppvisande av medlemskort  5 € i  rabatt
på vårt arvode vid icke-residenta deklarationer.

MEDLEMSERBJUDANDE

Tel +34 952 59 31 32
 info@asapettersson.com
www.asapettersson.com

Jag heter Åsa Pettersson, jag är svenska och har bott och 
arbetat på Costa del Sol sedan 1982.

Nu hittar Du oss på adressen Plaza San Rafael 11, Edf Plaza i 
Los Boliches, Fuengirola.

Vill du sälja ditt hus eller lägenhet så gör vi en kostnadsfri 
bedömning och kommer med ett förslag till försäljningspris. 
Letar du efter en bostad att köpa så hjäper vi såklart också till.
Min a�ärsidé är, att en nöjd kund gärna rekommenderar oss 

till en ny kund - och det är den bästa reklam vi kan få.

OBS: Vi kan nu även erbjuda våra kunder följande service:
Skattedeklaration för icke-residenta. Lagfarter, kontrakt och 

fullmakter. Ansökan om NIE, residencia och certi�kat, 
samt import och ägarbyte av fordon.

Svensk Fastighetsmäklare i Fuengirola

Datorer, mobiltelefoner, reparationer och tillbehör

Vid uppvisande av medlemskort 10% rabatt på utfört arbete

MEDLEMSERBJUDANDE

Ring +34 - 952 66 73 95
eller maila oss

E-mail: info@daytona.es
www.daytona.es

Vi öppnade våra portar till datorbutiken Daytona Computer 
våren 1999. Vi har specialiserat oss på att sälja PC datorer, lösa 
komponenter, tillbehör och även TV apparater till ett bra pris. 

Vi gör även underhåll och reparationer av PC datorer.
Vi har lång erfarenhet och kompetens inom IT och talar

Spanska, Engelska samt Skandinaviska. 
Vi säljer PC datorer som vi själva monterar ihop eller om så 

önskas färdigbyggda av alla de olika stora tillverkarna.
Vi kan efter uppgörelse komma på hembesök eller till er 

arbetsplats.
Välkommen

Peter Alm

FÖRETAGSMEDLEMMAR 
och deras

MEDLEMSERBJUDANDE

Klubbens syfte: Roligt tillsammans.
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Smörgåstårtor, Räkmackor 
och andra

Svenska specialiteter

Även catering!
Ring och beställ på +34 - 681 37 79 53

eller maila oss
E-mail: info@littlesweden.eu
www.littlesweden.eu

MEDLEMSERBJUDANDE
10 % på alla våra Smörgåstårtor

vid förbeställd avhämtning


