
Kongsberg Boligbyggelag Tlf: 975 54 900
Postboks 32   Faks: 32 73 19 30
Christian Augusts gate 4 www.kbbl.bu.no
3602 Kongsberg

KBBL bygger videre på
Gamlegrendåsen Nord

Prisant.:
3.950.000,-  + omk

* Selveierboliger / Eneboliger i rekke
* Flott utsikt og solrik beliggenhet
* Garasje og takterrasse

Tlf.: 97 55 49 09
Torgrim Yli
Kontakt megler for informasjon

Aktiv Eiendomsmegling Kongsberg
yli@aktiv.no

Kontakt megler for mer informasjon:
Birthe Machiels
Tlf 975 54 905
E-post bm@aktiv.no
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Medlemsfordeler 2017
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Spar penger - bruk fordelene!

RING 40 00 69 64
www.vekteras.no
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Husk å sjekke 
medlemsfordelene dine!
Du kan spare mye penger på blant annet forsikring, strøm, alarm, elektronikk, oppussing 
og interiør ved å ta i bruk medlemsfordelene dine. Med aktivert medlemskort får du også 
bonus på toppen – uansett hvor gode tilbud du får. Hvis du ikke har aktivert medlemskortet ditt 
ennå, forklarer vi hvordan du gjør det på neste side.

Boligbyggelagenes medlemsfordeler - et kvalitetsstempel
Boligbyggelaget ditt er del av en landsdekkende allianse av boligbyggelag med over en halv
million medlemmer. Alliansen er landets største og fremforhandler fordeler for deg og ditt hjem.

Forkjøpsrett – en stor medlemsfordel
En av de største fordelene ved å være medlem i et boligbyggelag er forkjøpsretten. 
Det betyr at du stiller foran i køen ved kjøp av bolig. Dersom flere medlemmer er interessert
i samme bolig, går boligen til den med lengst ansiennitet.

Se etter Boligbyggelagenes
medlemsfordeler der vi har 
avtaler, og dra medlemskortet i 
betalingsterminalen for å få bonus
og rabatter. Bonus gjelder hele
kjøpet – også tilbudsvarer. 

Sjekk 
først

       Jeg sjekker alltid først om 
jeg har medlemsfordeler på 
det jeg skal kjøpe”

Katrine Johansen, sparte 15 000 kroner 
på medlemsfordelene

“- spar penger



Aktiver og bruk medlemskortet 
ditt for å få rabatter og bonus!
Hva er rabatt?
- Prisavslag på varer og tjenester når du betaler
- Du får rabatt ved fremvisning av medlemskortet

Hva er bonus?
- Prosentvis beløp av kjøpesummen som samles på din bonuskonto
- Gjelder på alle kjøp, også på kampanjer og tilbudsvarer

Ikke gå glipp av bonuskroner - aktiver kortet én gang for alle!!

Hvordan ta ut bonus?
- Når medlemskortet er aktivert er det klart til bruk
- Bonusen registreres og samles på din personlige bonuskonto
- Du kan enkelt overføre bonusen til din bankkonto fra opptjente kr 100,-
- Din opptjente bonus finner du på fordelerformedlemmer.no ved å logge deg 
  inn og velge min side
- Ved å registrere ditt debitkort på min side kan dette erstatte medlemskortet for 
  opptjening av bonus

Vis alltid medlemskortet når du handler!

Hvordan aktivere medlemskortet?

Du vil nå motta enda flere gode medlemstilbud

Dersom du har aktivert medlemskortet ditt tidligere trenger du ikke å gjøre det på nytt

1

2

3

4

5

Gå inn på  fordelerformedlemmer.no

Trykk på aktiver kortet øverst i menyen

Velg ditt boligbyggelag 

Tast inn ditt medlemsnummer og postnummer

Fyll inn opplysningene og bekreft medlemsbetingelsene

Husk å dra aktivert medlemskort i betalingsterminalen for å få bonus!
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10 % rabatt og 5 % bonus

fordelerformedlemmer.no/gmax-og-gsport     

Vi er kjent for vårt brede utvalg av sportsutstyr til markedets beste priser,  
og i G-Sport og G-MAX-butikker over hele landet gir vi deg mer sport for pengene.
 
Vårt mål er å bidra til lystbetonte sportsaktiviteter og økt mestringsglede for alle 
uansett nivå og ferdighet. 

Husk aktivert medlemskort, og dra det i betalingsterminalen for å få bonus.  
Se hvilke butikker som er med i avtalen.

Mest sport for pengene
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fordelerformedlemmer.no/lampehuset

Største faghandel innen belysning 

Størst utvalg av lamper i alle prisklasser. 

Bonus gjelder også i Lampehusets nettbutikk 
lampehuset.no – din moderne lampe- og 
belysningsbutikk på nett.

Vi ser frem til å hjelpe deg med å finne riktig 
belysning og unike lamper til ditt hjem.

Husk aktivert medlemskort, og dra det i 
betalingsterminalen for å få bonus.

5 % bonus og medlemskampanjer

fordelerformedlemmer.no/tilbords

Fristende og flott til kjøkken og hjem

La deg inspirere og friste av våre produkter til ditt 
kjøkken og hjem. I våre butikker over hele landet 
finner du serviser, glass, bestikk, kjøkkenutstyr og 
interiør. Vi har alt til livets store og små anledninger. 

Husk aktivert medlemskort, og dra det  
i betalingsterminalen for å få bonus. 
 
Velkommen Tilbords!

10 % rabatt og 5 % bonus
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fordelerformedlemmer.no/modena

 10 % rabatt og 5 % bonus

Realiser drømmer og bygg verdier

Vi leverer fliser, naturstein, ovner og peiser, 
baderomsmøbler og mur- og byggevarer. 

Er du på jakt etter de nyeste trendene og et stort 
utvalg, finner du det i våre butikker.

God veiledning og service gjennom hele handelen 
gjør Modena Fliser til din kvalitetsleverandør.

Husk aktivert medlemskort, og dra det i 
betalingsterminalen for å få bonus. 

fordelerformedlemmer.no/dekk1 

Best på fagkunnskap, 
vareutvalg og service!
Dekk1 har konkurransedyktige priser på dekk og felg 
– som eneste dekk-kjede gir vi deg prisgaranti på 
lagerførte dekk og felger.

Nye kunder som er medlem i boligbyggelaget 
får gratis dekkhotell første sesong. 

Husk aktivert medlemskort, og dra det i 
betalingsterminalen for å få bonus. 

For bestilling ring 03355 – Utvidet åpningstid i sesong.

Gratis dekkhotell første sesong
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fordelerformedlemmer.no/flugger

20 % rabatt og 5 % bonus 

Vi hjelper deg å pusse opp 

Vi tilbyr kvalitetsprodukter innen maling, 
trebeskyttelse og tapet, samt alt utstyr du 
trenger for å gjøre jobben.

Din lokale Flügger-butikk gir deg inspirasjon,  
råd og veiledning.

Du får bonus også på alle våre kampanjer 
og tilbud.

Husk aktivert medlemskort, og dra det
i betalingsterminalen for å få bonus.

Dekk1 har konkurransedyktige priser på dekk og felg 
– som eneste dekk-kjede gir vi deg prisgaranti på 
lagerførte dekk og felger.

Nye kunder som er medlem i boligbyggelaget 
får gratis dekkhotell første sesong. 

Husk aktivert medlemskort, og dra det i 
betalingsterminalen for å få bonus. 

For bestilling ring 03355 – Utvidet åpningstid i sesong.

fordelerformedlemmer.no/expert

Kjente merkevarer til markedets
beste priser
Vi tilbyr deg et stort utvalg av kjente merkevarer, 
og vår prisrobot sørger for at prisene alltid er justert 
til markedet slik at du får en god pris.  
 
Dyktige ansatte hjelper deg med å finne det du 
leter etter.

Husk aktivert medlemskort, og dra det
i betalingsterminalen for å få bonus. 

Se hvilke butikker som er med i avtalen.

5 % bonus
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Hva kan du spare på medlemskapet ditt? 
HUSK! Bonus får du i tillegg til rabatter og gjelder for alle kjøp, også tilbud og kampanjer. 
For å få bonus må du ha aktivert medlemskortet ditt (se fremgangsmåte på side 3) og bruke det ved kjøp.

HVEM HVA FORDEL

Bademiljø Kongsberg 
(Mester-Rør AS)

Carlsen og Fritzøe 

Dekk 1 

Nyhet!
Expert

Flügger farve 

Forsikring for 
medlemmer
Levert av Vardia

Nyhet!
G-MAX/G-Sport

Nyhet!
Hotell for medlemmer

Hurtigruten

 
Kredittkort for 
medlemmer
Levert av EnterCard

Rørlegger, VVS-produkter

 

Byggevarer

Dekk, felger og dekkhotell

Hvitevarer, elektronikk mm 

Maling, trebeskyttelse, 
malerutstyr og tapet

Skade- og 
personforsikringer

Sportsutstyr

Overnatting over
hele verden

 

Reiser langs norskekysten

Inntil kr 150.000,- 
kreditt

7 % rabatt på timepris. 
10 % rabatt  på rør og rørdeler
5 % bonus

Inntil 15 % rabatt på maling
Inntil 25 % rabatt på trelast
Inntil 15 % rabatt på jernvare 
2 % bonus

 
Gratis dekkhotell første sesong
Fra 5 % rabatt
5 % bonus

5 % bonus

20 % rabatt 
5 % bonus

Medlemspriser på 
innbo og reise
18 % samlerabatt

10 % rabatt på ordinære varer
5 % bonus

 

Medlemspriser på hotell

Medlemspriser 
5 % bonus

Bonus i nettbutikker
Prisgaranti og uhellforsikring  
Nyhet! Reiseforsikring inkludert
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Hva kan du spare på medlemskapet ditt? 
HUSK! Bonus får du i tillegg til rabatter og gjelder for alle kjøp, også tilbud og kampanjer. 
For å få bonus må du ha aktivert medlemskortet ditt (se fremgangsmåte på side 3) og bruke det ved kjøp.

HVEM HVA FORDEL

Hva skal jeg bruke 
bonusen min til?

5 % bonus, gjelder 
også nettbutikk

10 % rabatt 
5 % bonus

Fri installering av grunnpakken 
og 10 % rabatt på 
tilhørende vektertjenester

12 % rabatt på ordinær pris

10 % rabatt 
5 % bonus 
 
 

Lampehuset

Modena Fliser  

Sector Alarm

Thon Hotels

Nyhet!
Tilbords 

Inne- og utelamper 
og interiørvarer

Fliser, baderomsmøbler, 
peiser

Boligalarm

Hotellovernatting

Kjøkkenutstyr
 



Aktiv Eiendomsmegling
avd. Kongsberg
• 15 % rabatt på provisjon/
vederlag ved salg av bolig.
• Vi tilbyr salgsgaranti ved salg for 
medlemmer. Se salgsgaranti.no
 
Christian Augusts gate 4
Tlf. 975 54 900
kongsberg@aktiv.no 
www.aktiv.no

Bademiljø Kongsberg 
(Mester-Rør AS)
• 5 % bonus på alle varer for alle 
med aktivert medlemskort.
• 7  % rabatt på gjeldende timepriser.
• 10 % rabatt på rør og rørdeler.
Rabatten gjelder ikke pristilbud,
tilbudskampanjer og sanitærutstyr.

Fløterveien 2
Tlf: 32 73 51 80
post@mesterror.no
www.bademiljo.no

BALCO
• Balco tilbyr medlemmer og 
forvaltede boligselskap av KBBL, 
rabatterte priser på tjenester 
relatert til rehabilitering og
innglassing. Det gis kostnadsfrie
befaringer og fremlegging av
forslag i samråd med arkitekt til 
innglassingsløsninger for KBBLs 
boligselskap. Ved inngått avtale 
om innglassing, gis det 75 % rabatt 
på flagg med flaggfester til alle 
boenheter.
 
www.balco.no

Forenede Montører AS
• 7 % rabatt på gjeldene timepriser.
• 5 % rabatt på installasjonsmateriell.
 
Tlf: 32 77 18 18
post@fmkongsberg.no
www.fmkongsberg.no
Du finner oss også på facebook

Glassmester 1 Kongsberg
• 25 % rabatt på alle ordinære varer.
Gjelder ikke egenandeler vedr. 
forsikringsskader.

Raumyrveien 33 
Tlf: 32 73 19 63 
kontor@hogstad.no  
www.hogstad.no

Glitre Energi Strøm AS 
KBBL-strøm til innkjøpspris
Som medlem i KBBL får du  
rimelig strøm til innkjøpspris  
+ kun 27 kr. i mnd. 
 
www.glitreenergi.no

HjartdalBanken
Har du lønnskonto, bankkonto 
og nettbank hos oss, kan vi tilby 
gode betingelser på boliglån 
med sikkerhet innenfor 75 % av 
markedsverdi. Ønsker du lån 
utover 75 % vurderes dette ut fra 
kundeforholdet og lånet prises 
inviduelt. Standard etableringsgebyr 
inntil kr. 3000,-, for medlemmer av 
KBBL kr. 0,-. Du får samme lave rente 
uavhengig av hvor mye du låner!

Chr. Augusts gate 4
Tlf: 35 02 84 00
post@hjartdalbanken.no
www.hjartdalbanken.no
 

Brageteatret AS  
– Regionteater for Buskerud 
• 20 % avslag på inntil 2 billetter  
til Brageteatrets forestillinger for  
voksne i Kongsberg. Velg  
kategorien KBBL medlem ved  
kjøp av billetter på nett.
www.brageteatret.no 

Carlsen Fritzøe Stiltre
• 2 % bonus på alle varer for alle 
med aktiverte medlemskort.
I tillegg gis følgende rabatter:
• Inntil 15 % rabatt på maling
• Inntil 25 % rabatt på trelast
• Inntil 15 % rabatt på jernvare
• Gratis lån av bilhenger.
Gjelder ikke tilbudsvarer.

Skrubbmoen 1
Tlf: 97 05 69 70
firmapost@cfstiltre.no
www.carlsenfritzoe.no 
 

Elite ServicePartner
• 10 % rabatt på rengjøring.
• Fastpris på «flytterengjøring».
 
Tlf: 32 72 37 00
buskerud@elite.as
www.elite.as

Vekter og Alarmservice AS 
• Vekter og Alarmservice gir  
10 % rabatt på alle varer ved  
fremvisning av fordelskort.

Egne kampanjer kan forekomme.

Tlf: 40 00 69 64 
post@vekteras.no
www.vekteras.no

 

Lokale medlemsfordeler av 
Kongsberg Boligbyggelag 2017
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Forenede Montører AS
• 7 % rabatt på gjeldene timepriser.
• 5 % rabatt på installasjonsmateriell.
 
Tlf: 32 77 18 18
post@fmkongsberg.no
www.fmkongsberg.no
Du finner oss også på facebook

Glassmester 1 Kongsberg
• 25 % rabatt på alle ordinære varer.
Gjelder ikke egenandeler vedr. 
forsikringsskader.

Raumyrveien 33 
Tlf: 32 73 19 63 
kontor@hogstad.no  
www.hogstad.no

Glitre Energi Strøm AS 
KBBL-strøm til innkjøpspris
Som medlem i KBBL får du  
rimelig strøm til innkjøpspris  
+ kun 27 kr. i mnd. 
 
www.glitreenergi.no

HjartdalBanken
Har du lønnskonto, bankkonto 
og nettbank hos oss, kan vi tilby 
gode betingelser på boliglån 
med sikkerhet innenfor 75 % av 
markedsverdi. Ønsker du lån 
utover 75 % vurderes dette ut fra 
kundeforholdet og lånet prises 
inviduelt. Standard etableringsgebyr 
inntil kr. 3000,-, for medlemmer av 
KBBL kr. 0,-. Du får samme lave rente 
uavhengig av hvor mye du låner!

Chr. Augusts gate 4
Tlf: 35 02 84 00
post@hjartdalbanken.no
www.hjartdalbanken.no
 

ILSTEDET Kongsberg
• 20 % rabatt på alle ovner i fra Jøtul.  
Samt 20 % rabatt på tilbehør som  
røykrør osv. 
15 % rabatt  på Scan ovner og tilbehør 

Gjelder kun veil priser. 
Gjelder ikke på nedsatte tilbuds 
produkter og kampanjer. 

post@ilstedetkongsberg.no
Telefon: 32 76 43 43

Intersport Kongsberg
• 20 % rabatt på all bekledning og  
alle joggesko for KBBL-medlem.
Gjelder ikke allerede nedsatte 
priser. Velkommen til byens 
sportsbutikk.

Storgata 14
Tlf: 32 73 11 55
www.intersport.no
 
 
Jonas B. Gundersen
• 20 % rabatt på alt i vår  
takeawaymeny.
Opplys om at du er KBBL-medlem 
ved bestilling. Hilsen oss på Jonas B.
Gundersen Jazzkjøkken.
 
Se www.jbg.no for menyvalg

Polygon Kongsberg AS
• Polygon Kongsberg AS gir gratis 
besiktigelse ved alle typer skader 
på bolig og innbo, hvis skaden
ikke er forsikringsmessig dekket. 

Tlf: 32 77 14 44
kongsberg@polygongroup.com
www.polygongroup.no

Ragn-Sells AS
Rabatt på containerutleie og 
avfallssekker fra Ragn-Sells AS
• 10 % rabatt på container til 
fastpris (10m3 eller 20m3).
        • Blandet avfall
        • Leie inntil 4 dager
        (utsett dag 1, henting dag 4)
• 10 % rabatt på henting av 
SmartBag avfallssekker.
• Fri leie av EE-bur, det vil si at du 
kun betaler for utsett og henting
Rabattkode i nettbutikk: KBBL.

Containere og SmartBag avfalls-
sekker bestiller du enkelt i Ragn-
Sells sin nettbutikk for containere 
og avfallssekker. Husk å oppgi 
rabattkode KBBL i for å få KBBL 
priser. 

EE-bur bestilles ved å ringe 08899
eller e-post 08899@ragnsells.no.

Fargerike Kongsberg
Tilbyr det meste innen oppussing  
av bolig, herunder maling, tapet, 
belegg, parkett, laminat, Sol-
skjerming, etc. Fargerike Kongsberg 
fokuserer på produktkunnskap og 
kunde-veiledning og hjelper deg 
gjerne med fargesetting, råd og 
vink. Fargerike er Norges ledende 
interiørkjede. Vi tilbyr:
• 10 % på Solskjerming og tapet,  
også bestillingsvarer.
• 12 % på alle lagerførte varer  
i hele butikken.
• 18 % på Baron og Baronesse  
maling.

Rabatt gjelder kun ved fremvisning  
av medlemskort og ikke tilbudsvarer.

Berjasenteret
Tlf: 32 73 11 09

MEDLEMSFORDELER 2017   11

For mer medlemsinfo:
www.kbbl.bu.no
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Bytt til KBBL Strøm fra Glitre Energi 
- vi er litt større, men like lokale! 
Glitre Energi garanterer at strømmen du kjøper er 100 % 

ren og fornybar og produsert i lokale vannkraftverk. 

Du får: 
- Rimelig strøm til innkjøpspris
- Kr. 27,- pr. mnd.
- Én faktura for nettleie og strøm*
- Løpende avtale uten bindingstid
- Betalingsutsettelse, måleravlesning og oversikt over 

strømforbruk på ”min side”

* Dersom leveringspunktet ligger i Glitre Energi Netts område.

Unikt strømtilbud til alle medlemmer!

LOGO

Glitre Energi AS • glitreenergi.no • fb.com/glitreenergi

Unikt strømtilbud til alle medlemmer!

RING 40 00 69 64
www.vekteras.no
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fordelerformedlemmer.no/hurtigruten

Opplev verdens vakreste sjøreise 

Unn deg en reise med Hurtigruten og få en 
opplevelse du aldri vil glemme. 

Du kan velge mellom Norskekysten, Svalbard, 
Grønland og Antarktis. Utforsk Sør-Atlanteren, 
Antarktis og Patagonia eller få med deg 
Sør-Amerika og de chilenske fjorder. 

For bestilling kontakt
BI-Reiser v/Bjørn Inge Nordland, tlf: 992 18 112 
eller Sør-Vest reiser tlf: 51 82 02 10.

Medlemspriser og 5 % bonus

fordelerformedlemmer.no/thonhotels

Sov godt og komfortabelt 
hos Thon Hotels

Medlemmer av boligbyggelag får: 

- 12 % rabatt på ordinær pris inkludert deilig frokost
- Rabatt gjelder alle dager 
- Fri kansellering samme dag frem til kl. 16.00 
- Betale på hotellet 
 
Bestill på fordelerformedlemmer.no

12 % rabatt på ordinær pris
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Birthe
M 975 54 905

Henning
M 907 06 628

Vegard
M 909 40 676

Torgrim
M 975 54 909

Monica
M 975 54 901

Aktiv Eiendomsmegling Kongsberg 
Christian Augusts gate 4 
Tlf. 975 54 900  / kongsberg@aktiv.no

Nå gir vi deg

salgsgaranti
på salg av din bolig

...og 15% KBBL-rabatt på 
meglerprovisjon attpåtil...

www.aktiv.no

Til medlemmer av Kongsberg Boligbyggelag
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Noen spørsmål er for
store for nettet!

Hos oss kan du være selvbetjent når du ønsker det - eller møte oss
ansikt til ansikt når du ønsker det.

Velkommen innom til en prat hvor vi kan se på mulighetene for
gode økonomiske valg - for idag og for fremtiden
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fordelerformedlemmer.no/sectoralarm

Litt tryggere enn andre

Velger du boligalarm fra Sector Alarm er du sikret:
· Beskyttelse mot innbrudd
· Tiltak mot brann
· Panikkalarm
· Personlig kontakt døgnet rundt 

I tillegg kan du velge vektertjeneste som blant annet 
inkluderer gratis utrykninger uansett årsak, døgn-
bemannet FG-godkjent alarmsentral og nøkkelservice.

For bestilling ring 21 05 99 50

Fri installering av grunnpakken og 10 % rabatt på tilhørende vektertjeneste

 

Alt du bør forvente fra din lokale 
spesialist på byggevarer– og enda litt til

Hos Carlsen Fritzøe får du alt du trenger til både  
små og store prosjekter. 
Vi har lang erfaring fra bransjen, så vi kjenner 
kundenes behov og vet hva som skal til for å levere 
best av alle. Vi er gode på å planlegge og pakke varene 
slik at leveransen blir mest mulig effektiv for deg.

Husk aktivert medlemskort og dra det i 
betalingsterminalen for å få bonus.

15 - 25 % rabatt og 2 % bonus

fordelerformedlemmer.no/carlsenfritzoe

Carlsen Fritzøe har i dag 25 byggevarehus på Sør- og Østlandet 

Carlsen Fritzøe | StiltreSkrubbmoen 1, Skollenborg  | Tlf 97 05 69 70

MEDLEMSFORDELER 2017   17
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Medlemspriser og 18 % samlerabatt

 -  Bedre reiseforsikring: Ingen egenandel og bedre 
     forsikringssumme. Standard enslig kr 104,- pr mnd

    Bedre innboforsikring: Ny og bedre Superinnbo
    som inkluderer «Trygg på nett»-dekning. 
    Rimeligste Superinnbo kr 112,- pr mnd

LA BOLIGByGGELAGET 
FORSIKRE DET DU ER GLAD I

Vi har alle forsikringene du trenger - nyheter i 2017: 

Send FFM 
til 1963?

03712Les mer på forsikringformedlemmer.no

5 % på toppen
  - uansett hvor gode tilbud du får

ALLtID

Gjelder blant annet hos: 
Expert, G-MAX/G-Sport, Lampehuset, 
Modena, Flügger farve, Hurtigruten  
og Tilbords

Vårt bonusprogram er unikt. Våre leverandører har 
kontinuerlig gode tilbud i sine butikker og du som er 
medlem får alle de rabattene våre leverandører gir 
- med 5 % bonus på toppen.  Det vil si at du alltid er 
garantert et godt kjøp, pluss bonus. Rabatten trekkes 
fra i kassen, og bonusen blir tilgjengelig på 
din konto. Husk å ta med deg medlems-
kortet. Hvis du ikke har aktivert det 
allerede, gjør du det enkelt på 

fordelerformedlemmer.no
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Ekstra bonus, reiseforsikring, uhellsforsikring og prisgaranti 

KREDITTKORTET FOR 
SMARTE OG TRyGGE KJøP

Send KFM
til 1963?

Effektiv rente er 25,37 % (basert på et eksempel på
kr 15 000 nedbetalt over 12 måneder. Kostnad: 
kr 1 466. Samlet kredittbeløp er kr 16 465,81).

Levert av EnterCard

Ekstra bonus i nettbutikker 

Nyhet! Bonuskalender: 5 % bonus på toppen 
hos en ny leverandør hver måned

Tjen ekstra bonus 

Få en god forsikring når du bestiller reise 
med Kredittkort for medlemmer

Nyhet! Reiseforsikring er inkludert

Les mer på kredittkortformedlemmer.no

HOTELL

Medlemspriser med prisgaranti på over 140 000 hoteller

Vi gir deg tilgang til over 140 000 hoteller i hele
verden med prisgaranti. Hotell for medlemmer 
er i snitt ca. 20 % billigere enn de største 
bookingsidene på nett.

Gjennom avtalen får du også rabatter på 
sportsarrangementer som Premier League 
og Champions League samt hos Sixt bilutleie.

Bestill på hotellformedlemmer.no 

SPAR TUSENER På 
HOTELLOPPHOLD

HOTELL

LA BOLIGByGGELAGET 
FORSIKRE DET DU ER GLAD I

Vi har alle forsikringene du trenger - nyheter i 2017: 



Kongsberg Boligbyggelag Tlf: 975 54 900
Postboks 32   Faks: 32 73 19 30
Christian Augusts gate 4 www.kbbl.bu.no
3602 Kongsberg

KBBL bygger videre på
Gamlegrendåsen Nord

Prisant.:
3.950.000,-  + omk

* Selveierboliger / Eneboliger i rekke
* Flott utsikt og solrik beliggenhet
* Garasje og takterrasse

Tlf.: 97 55 49 09
Torgrim Yli
Kontakt megler for informasjon

Aktiv Eiendomsmegling Kongsberg
yli@aktiv.no

Kontakt megler for mer informasjon:
Birthe Machiels
Tlf 975 54 905
E-post bm@aktiv.no

G
lød        


