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Kjære medlem i Kvamskogen Vel 
 

Foreningen har inngått endel kjøps, handel og rabattavtaler for medlemmer. 

Følg med på : www.kvamskogen-vel.no 
 

Mo Sport AS – Varekjøp over kr. 1.000,- innrømmes med 10 % rabatt i nevnte butikk. 

Gjelder IKKE tilbudspriser og pakkepriser. 

 

Bygger´n Hardangerfjord AS – Ved varekjøp over kr. 5000,- subsidies bompenger 

kr.80,00 - Trelast og isolasjon 25 % - Bygningsplater 20 % - Festemateriell 20 % - Butikkvarer 10 % 

Varer på tilbud er IKKE  rabattgivende varer og ved større kjøp gjøres avtaler i hvert enkelt tilfelle. 

Fakturagebyr på kr. 60,- tilkommer ved utsendelse av faktura. 

 

Hardanger Kontorsenter, Sandvenvegen 23, 5600 Norheimsund. 
Gir prisavslag på 5 % ved kjøp av varer i nevnte butikk. 

Gjelder IKKE tilbudsvarer, datamaskiner og nettbrett. 

 

KVAMBYGG AS, byggevareavd. - Sjusetevegen 20 E, 5610 Øystese. 
Gir prisavslag på 10 % ved kjøp av varer i nevnte butikk. Gjelder IKKE tilbudsvarer / 

kampanjevarer. Avtalen gjelder ved kontantkjøp. 

OPPGI kundenr. 18979 ved kassen i tillegg til medlemskortet for å få rabatt. 
 

Norheimsund Fargehandel AS, Fargerike – Tlf. 56 55 17 33. 
Gir prisavslag på 10 % ved kjøp av varer i nevnte butikk. Gjelder IKKE tilbud og skaffevarer. 

Unntatt er også 10 L utv. Maling. 

 

ELKJØP MEGA-STORE I GULLGRUVEN. 
Har gleden av å informere om at Kvamskogen Vel har inngått innkjøpsavtale med 

Elkjøp MegaStore Gullgruven / Elkjøp Bedrift. Alle medlemmer i Kvamskogen Vel vil med 

denne unike avtalen få gode rabatter på alle innkjøp på Elkjøp MegaStore Gullgruven! 

Husk å informere om at du er medlem i Kvamskogen Vel for å dra nytte av avtalen ! 

Vis ditt medlemskort uoppfordret til selger før handel. 

Medlemskortet finner du på forsiden av giroen for årets kontimgent. 

Avtalen gjelder blant annet innkjøp av: 

Hvitevarer – Brunevarer - Data og Tele – Kjøkken - Supportavtaler. 
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Gjeldende pris til alle medlemmer i Kvamskogen Vel : 

Supportavtaler 33 % 
Support innebærer bl.a.: Antivirus og ubegrenset skylagring i hele avtaleperioden. Fullstendig 

oppsett av produkt, optimalisert etter kundes behov. Overføring av data fra gammelt produkt 

til nytt. Ubegrenset support i alle Elkjøp butikker. Telefon support og fjernstyring av pc. 

Alt tilbehør 25 % 
For hver kr. 1000 du handler for, gir ELKJØP kr. 100 i GAVEKORT. 

( eks: kr. 5000 gir det kr. 500 i gavekort ) 

Kjøp av kjøkken: Gratis tegnetime. 

For hver kr. 10 000 kjøkken det handles for, gir ELKJØP kr. 1000 i GAVEKORT. 
 

ELKJØP GULLGRUVEN ser frem til å gjøre en god avtale for ditt neste innkjøp! 
 

Med vennlig hilsen  

Elkjøp MegaStore Gullgruven Elkjøp Bedrift og Kvamskogen Vel 

 

 

 

 

 

 

 

 

For å dra nytte av avtaler må du fremlegge medlemskortet 

for gjeldende år som du finner på årets medlemsgiro for selger 

og før betaling. 
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