Til: Medlemmene i Kristiansund Småbåtlag

RABATTAVTALER FOR VÅRE MEDLEMMER
Etter å han forespurt flere firmaer innenfor Båt og Båtutstyr har vi fått til følgende
rabattavtaler for våre medlemmer (Husk medlemskortet):
Bilxtra, Industriveien 16, 6517 Kristiansund N
15 % på bil og båtpleieprodukter fra Meguiars, Autoglym og Turtle Wax
http://www.bilxtra.no/
AG Maritime Senter AS, Vågeveien 5, 6509 Kristiansund N
Ved kjøp av Lowrans Elektronikk samt Univern Arbeidstøy gis det 10 % rabatt.
For alle lagerførte varer i kategori
Båtutstyr, Båtpleie, Fiskeutstyr samt Hempel produkter gis det 15 % rabatt.
Rabatten gis på, til enhver tids veiledende pris på varene i butikken.
Eventuell rabatt på bestillingsvarer, avtales ved bestilling. Ved tilbud/Kampanje priser
gis ikke rabatter.
Rabatter gjelder ved kontant/kort kjøp.
https://nb-no.facebook.com/AgMaritimeSenter
Jemar - Norpower AS, Sørholmsveien 5, 6508 Kristiansund N
Rabatt på timepris 10 %
http://jemar.no/?div_id=8&pag_id=8
Rolf Skram AS, Fosnagt. 7, 6509 Kristiansund N
Kilereimer
25 %
Skruer/bolter/elzink/galv
25 % på plukk, 40 % på hele pakker
Skruer/bolter i Syrefast A4 ”ekte rustfritt”
25 % påplukk, 40 % på hele pakker
FRAN olje/dieselfilter
20 %
Ironside verktøy
30 %
Sønnak Startbatterier
25 % – 30 %
http://io.no/info/proffpartner-641196
Jysk as.
Alle Småbåtlagets medlemmer kan handle gjennom vårt småbåtlag.
Dvs. at vi registrerer kjøpet på Kristiansund småbåtlag og at medlemmene betaler
kontant i kassen. (Ikke faktura/ kreditt)
Vi gir da 8 % på varer til ordinær pris og ellers mengderabatt som dere kan se i vår
BTB-katalog. Medlemmene må vise frem medlemskort fra småbåtlaget for å få
rabatten.
http://jysk.no/

Forts under :

Hydroscan.
Hydraulikkslanger 60% rabatt.
Syrefaste Kuplinger 50% rabatt.
Industrislanger (Eksosslanger pumpeslanger ol.) 40% rabatt.
Se rabattsiden.
http://www.hydroscand.no/kontakt/kristiansund
Lampehuset.
Mot å vise medlemskortet i Småbåtlaget kan medlemmene få 35% på lyspærer og inntil
50% på andre varer i butikken.
https://www.lampehuset.no/butikker/1779
www.netshop360.no
Her er litt info om Nettbutikken og tilbudet på de batteriene Gylling Teknikk AS nevnte
på møtet 22.03.12:
Nettsiden: http://www.netshop360.no/
Her finner du info om kunderegistrering.
Pass på at de som registrerer seg legger inn en kode etter etternavnet sitt, slik at
selgeren kan se at kunden skal ha rabatt. Når medlemmene har registrert seg må de
huske å logge seg inn FØR de handler i nettbutikken.
Hvis ikke blir det ikke rabatt. Pr. mars 2014 er det 40% rabatt på Haze
forbruksbatterier.
Generelt.
Ved at vi aktiv benytter oss av de som gir oss rabatter vil grunnlaget for avtalene bli
bedre og muligheten for flere og bedre avtaler vil bli mulig. NB! Rabatten gis mot
fremvisning av gyldig medlemskort fra Kristiansund Småbåtlag.
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