AKF-Kortet
Vi har fått i stand følgende avtaler ved fremvisning av AKF-kortet:
ALF LEA & Co gir spesialpriser på dykkerkurs og 15% på ABC-utstyr ved påmelding til kurs. Tlf. 52 70 06 33.
ALVESTAD MULTISERVICE AS gir 10% på trefelling og 15% på «kverning» av hageavfall. Tlf. 97622816.
ANKER AS Kvalamarka 5, Haugesund, gir 5% på tilbudspriser på dekk og batterier. Tlf 52 70 06 33.
ARNES FRISØR i Kopervik, Skudeneshavn og Vea gir 15% rabatt på klipping. Tlf. 52 85 18 27.
AVALDSNES BILVERKSTED på Avaldsnes gir 10 - 35% rabatt på tjenester og varer. Avtalekunder oppnår alltid gode
priser og første prioritet. Husk å opplyse om AKF-medlemskap ved timebestilling. TLf. 52 84 53 90.
BILXTRA på Varden 25 i Haugesund gir rabatter som varierer fra 0 til 30%. Det gis ikke rabatt på tilbuds- og
kampanjevarer. AKF-kortet skal (uoppfordret) fremvises ved kjøp- Tlf. 52 70 41 20. E-post: haugesund@bilutstyr.no.
Hjemmeside: bilxtra.no
BIKE BROTHERS i Longhammarv. 7 på Raglamyr næringsområde i Haugesund gir diverse rabatter (14 – 38%) på kjøp
av sykler og utstyr. Det gis en generell rabatt på 15% på lagerførte varer. Henvis til inngått avtale, og husk å fremvise ditt
AKF-kort. Tlf. 52 72 74 74. Hjemmeside: https://bikebrothers.no/om-bike-brothers/vare-butikker/haugesund/
BLOMSTEN INGER HØYVIK på Raglamyr gir 15% rabatt på blomster, planter og tilbehør for hus og hage. Gjelder ikke
varer på tilbud. Hagemøbler, drivhus og andre større varer: Rabatt etter avtale. Tlf. 52717355/ 99736066/46787722.
e-post: blomsteringerhoyvik@raglamyrv5.no
BYGGEREN i Kopervik/Bygnes tilknyttes AKF-medlemmer en rabattmatrise som heter selvbygger 2 i Byggerens
prissystem. Denne prislisten inneholder rabatt fra 5 til 35% på hele deres vareregister. Det er verdt å merke seg at det
ikke gis rabatt på varer med fast lavpris eller kampanjepriser. AKF-kortet må fremvises i kassen ved betaling, kun
kontant. TLF. 40 00 67 13 E-post info@karmoy.byggeren.no Hjemmeside: byggeren.no
DE BERGENSKE er en unik hotellfamilie i hjertet av Bergen bestående av fem hoteller med hvert sitt individuelle
særpreg: Hotel Augustin, Grand Hotel Terminus, Hotel Villa Terminus og Hotel Zander K. Vi har inngått avtale
om overnatting til reduserte priser. Booking direkte på nett www.debergenske.no. Oppgi kode hydro667 i feltet for
Kampanjekode og du får frem priser og tilgjengelighet. Tlf.: 55 21.25 50, e-post: booking@debergenske.no.
Gjeldende priser kan også fås ved henvendelse til din tillitsvalgt eller på AKF-kontoret.
DEKK 1 avd. Raglamyr og avd. Kvala, Haugesund gir 10% rabatt på butikkpris på dekk og felg, og 10% på butikkpris på
dekkhotell. Alle rabatter beregnes ut fra butikkens til enhver tid gjeldende utsalgspris. Dette er altså deres nettopriser på
www.nettbutikk.dekk1.no - priser som allerede er sterkt rabatterte priser i markedet.
Tlf. 52866666 (Raglamyr) og
52700633 (Kvala) Epost: raglamyr@dekk1.no og kvala@dekk1.no NB! Medlemskort skal alltid framvises.
DOLLY DIMPLE`S restauranter I Haugesund gir 10% på pizza. Bestilling: tlf. 0440 Meny: dolly.no
FIGGJO AS, 4332 Figgjo, gir 25% rabatt på alle varer i fabrikkutsalget mot fremvisning av AKF-kortet. Åpningstider:
Lørdag 10-15, Søndag 12-17, Mandag til fredag 10-17 og torsdag 10-19. Telefon: 51 68 35 70.
FLUGGER FARGE HAUGESUND, Svehaugstemmen 6 gir 15% rabatt på alle egenproduserte varer.
Gjelder ikke allerede rabatterte varer. E-post: n085@flugger.com Tlf.: 52 71 38 80 www.flugger.no
HAIR & THERE FRISØR, Haraldsgata 175 v/Totalen tilbyr 10% på all hårbehandling til AKF-medlemmer (AKF-kort vises
i salongen for rabatt) Onlinebooking: timebok.no/hairandthere/haugesund/ Tlf.: 52 71 52 71.
HAIR I KROSSEN Åkrehamn gir 15% avslag på all klipping (dame/herre/barn) Tlf. 52 82 86 00.
HANS J: RASMUSSEN, Sævelandsvik, gir 22% på trelast ,10% på dører, 15% på øvrige varer og 5% på tilbudsvarer.
Tlf. 52811240.
HANTHO GALLERI OG RAMMEVERKSTED Strandgt. Haugesund gir 10% på innramming, malerier, grafikk etc. Tlf.
52729990.
HAUGALAND BEHANDLINGSMASSASJE Strandgt.54 Haugesund (Lillesund Terasse) gir 10% på behandling.Tlf.
52724147. Hjemmeside: www.massasje.nu
HAUGALAND MUR & BYGG/FAGFLIS Kopervik Næringspark/Bygnes gir fra 10 til 40% rabatt. Det gis IKKE rabatt på
varer med fast lavpris eller kampanjepriser. AKF-kortet må fremvises i kassen ved betaling, kun kontant.Tlf. 52845590,
e-post: post@hamur.no

HAUGALAND TRANSPORTSKOLE tilbud på førerkort i klasse BE/B96 (bil/henger). Rabatt på kjøretimer og
lastsikringskurs. Avdelinger: Åkra, Kopervik, Ølen og Haugesund) For mer info om fordelsprogrammet: Tlf. 52708790.
www.haugaland-transportskole.no
HEI-DI DAME- OG HERREFRISØR Skjoldav.5 Haugesund gir 15% rabatt på dame- og herreklipp. Tlf. 52714809
JERNIA STORMARKED KARMØY Bygnes Senter *gir 20% rabatt på Drywood maling, skruer. Beslag og egne
merkevarer: Invite, Icraft, Ironside, fixit, energy og scala maling. (*gjelder kun på ordinære priser) AKF-kort må fremvises
i kassen ved betaling. Tlf. 52 85 06 00
KARMØY HUD- & FOTTERAPI Kopervik gir 15% på rygg- og nakkemassasje og på aromaterapi. Tlf. 52852044.
KRISTIN`S RAMMEVERKSTED Skår/Kopervik gir 15% rabatt på innramming av bilder og malerier samt reperasjon av
rammer og bilder. Bestilling direkte til Haldis Kristin Munkejord Tlf. 52851859 Mobil: 95086693.AKF-kort må fremvises.
LASSE SPORT Skjoldaveien 2 Haugesund gir diverse %-vis avslag. Tlf. 52 72 32 51.
MC LAND ROGALAND Raglamyrveien 25B-Haugesund gir 10% rabatt på alle veiledende priser.
http://mc-land.no
MEKONOMEN HAUGESUND Norevegen 7-Karmsund Bildelspesialisten Mekonomen har delt rabatten opp i grupper, så
den kan variere fra produkt til produkt. Vi får rabatt på alle varer untatt kampanje/tilbudsvarer. Tilbudet gjelder også dekk
med montering. Rabatt: fra 5 til 35%, snittrabatt mellom 20-25%. Tlf.: 52 70 73 00.
MONTER, Karmøy (Veavågen) og Haugesund (Raglamyrvegen 5) gir rabatt til medlemmer iht rabattmodell på sin
hjemmeside. Monter Karmøy: 41687000, Monter Haugesund: 52709130.
MX-SPORT Raglamyr gir 10% rabatt på alle veiledende priser. Tlf.: 52 72 92 90.
NEUMANN BYGG Raglamyrvegen 35 gir 5-20% på diverse varer. Tlf.: 52 70 76 70.
ONLINE 24-7 TRAFIKKSKOLE AS Kopervik og Haugesund gir en (1) kjøretime a 45 min. gratis ved full opplæring.
(dagens verdi er kr 670,-) I tillegg tilbys trafikalt grunnkurs til kr 1700,-. Ordinær pris er kr 2200,- Tilbudet gjelder for AKFkortholder samt kortholders barn/barnebarn. Tlf.: 46123446. e-post: post@onlinetrafikk.no Nettside: www.onlinetrafikk.no
OPUS XWI Luksushotell i hjertet av Bergen. Hvert rom er individuelt utformet med et klassisk, men likevel moderne
design. Avtalen har til hensikt å gi medlemmene i AKF en forutsigbar og fordelaktig pris på overnatting og dagspakker.
Gjeldende priser fås ved henvendelse til din tillitsvalgt eller på AKF-kontoret. Reservasjon skal gjøres via mail til
resepsjonssjef Marie Danielsen e-post: marie.daniesen@opusxvi.no alternativt på e-post: booking@opusXVI.no
Hotellets nettside: https://opusxvi.no/nb/
PALMEHAGEN AS Aksdal Senter gir 15% på alle varer unntatt nedsatte varer. Tlf.: 52 77 57 44.
PETZOO KARMØY Kong Augvalds veg 6 Avaldsnes gir 10% på hele butikken bortsett fra mat til hund og katt samt
tilbudsvarer. På mat til hund og katt fås hver 8.sekk gratis. Det samme gjelder for kattesand. Tlf.: 910 09 544
RAGN SELLS Sundvegen 466 (Kopervik) gir 12% rabatt på containere til fastpris (alle avfallstyper som er i nettbutikken)
Pris pr 10m3 container med restavfall: kr. 3485,- inkl. moms. Pris pr 20m3 med restavfall: kr. 5412,- inkl. moms. En
velger om man betaler med kort eller får faktura. Bestilling: nettbutikk https://butikk.ragnsells.no/ eller mobil: 95 98 93 59.
Husk å oppgi kode: HYDRO
RIIS BILGLASS Raglamyrvegen 17A gir følgende tilbud ved bytte/rep. av bilglass: gratis rep. av steinsprut ved kasko
eller delkasko, støvsuging i førerdel og rengjøring av glass, 20% rabatt på solfilm, lyktepolering og ripefolie. Gratis påfyll
av vindusspylervæske i et år , gratis henting/bringing av bil for frontruteskift innenfor en distanse på 20 km, gratis
steinsprutplaster og gratis lånebil etter avtale. For avtale: www.bilglass.no eller tlf. 09009
SALHUS GARASJEPORTER AS, Bøvågen 27 Avaldsnes, gir 15% på garasjeporter (byggmesteravtale) og netto pris på
montering og åpnere. Medlemmer som tar kontakt må opplyse om at de er medlem og framvise AKF-kortet. Se alle
produkter og tjenester på www.salhusporten.no
SALTVEDT AUTOGRIP Fjellv.2 Haugesund gir 5% på tilbudspriser på vinter/sommerdekk. Tlf.: 52 72 17 77.
SHELL I FINASVINGEN Avaldsv. 72 Kopervik gir 50% rabatt på all bilvask i automaten. Autorisert bilverksted med
Norges billigste (?) timepris: 300,- + mva. Tlf.: 52 85 06 04.
STORCASH Industrigata 14 Haugesund Kan bruke AKF-kortet som kundekort! NB! Prisene er oppgitt eks. mva.!
SKUDE BIL OG ANTIRUST Bygnes/Kopervik gir 10% rabatt på understellsbehandling av biler ved fremvisning av AKFkortet. (eneste i distiktet som bruker ren tectyl) http://www.skudebil.no/ Tlf.: 52 85 07 07.

SKOI TRENING OG HELSE Kopervik og Åkrehamn gir 10% rabatt på trening ved fremvisning av AKF-koret. Ta kontakt
med Karmøy TrimClub på tlf. 52846682for nærmere info. Opplys om at treningen gjelder for AKF-medlemmer.
TMK FITNESS SENTER på Helganesveien (flyplassveien) Karmøy tilbyr, mot fremvisning av AKF-kortet, gratis
innmelding og 289,-/mnd. med 12 måneders bindingstid. TLF.: 97819938 http://tmkfitness.no/
UNITON KOPERVIK AS gir 20% rabatt på ordinære priser ved kontant betaling. TLF.: 52 85 14 92.
VELDES MALERSERVICE Vedavågen (Karmøy Storsenter) og Åkrehamn (Coop-bygget) gir 20% rabatt på ordinære
priser ved kontant betaling. Tlf.: Vedavågen 52824750. Tlf. Åkrehamn 52823750.
ÅKRA RØR COMFORT Sundsv. 20 Bygnes/Kopervik gir 15% rabatt på rør, deler og butikkvarer og 5% kontantrabatt på
tilbudsvarer/sanitærutstyr. http://www.comfort.no/faghandel/comfort-karmoy Tlf.: 52 84 80 60

Oppdatert 09.04.21

