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MedleMsfordelene dine er gull Verdt!

slik fungerer det

HVa er greia Med bonus?

Hos mange av våre samarbeidspartnere får du gode medlemsrabatter. 
For å få rabatt viser du frem medlemskortet ditt i kassen.

der du får bonus, drar du medlemskortet ditt eller registrert bankkort i betalingsterminalen. 
du kan opptjene bonus så snart du har aktivert medlemskortet ditt.

enkelt og greit!

i denne brosjyren finner du alle dine medlemsfordeler. Ved å bruke medlemsfordelene 
dine kan du spare mye på det du allikevel kjøper, som for eksempel interiør, elektronikk, 
strøm og byggevarer.

du får rabatt og bonus i butikker over hele landet, bare se etter merket 
Boligbyggelagenes medlemsfordeler i kassen hos våre samarbeidspartnere.

Når du handler hos utvalgte samarbeidspartnere, samler du opp bonus. 
denne bonusen settes inn på din bonuskonto, og så snart du har opptjent 
mer enn 100 kroner, kan du enkelt overføre beløpet til din egen bankkonto. 
Hvilke leverandører som gir deg bonus ser du på de neste sidene.

bo godt i kongsberg 

spørsmål? 
Ta kontakt med Hilde eller Gry på tlf: 975 54 900
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i denne brosjyren finner du alle dine medlemsfordeler. Ved å bruke medlemsfordelene 
dine kan du spare mye på det du allikevel kjøper, som for eksempel interiør, elektronikk, 
strøm og byggevarer.

du får rabatt og bonus i butikker over hele landet, bare se etter merket 
Boligbyggelagenes medlemsfordeler i kassen hos våre samarbeidspartnere.

HOTELL

aktivere kortet for å oppnå bonus 

eller

oppdatere din profil på Min side 

bli med i trekningen av fem gavekort fra 
Hotell for medlemmer på Min side.                  

alt du trenger å gjøre er å:

Vinn gaVekort 
fra Hotell for 

MedleMMer!
Verdi kr 2 500.

Medlemmer som samlet bonus opptjente 
i snitt over 2000 bonuskroner i 2017. 

du er få tastetrykk unna å samle opp 
bonus, og du kan vinne et reisegavekort 
i prosessen!

se hvor du får 5 % bonus i denne brosjyren

se etter Merket Ved kassen i butikken

alltid 5% bonus PÅ toPPen
  – uansett hvor gode tilbud du får
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god veiledning og best på pris

Du får 10 % rabatt på ordinære varer og 
5 % bonus på hele kjøpet hos G-Sport og G-MAX. 
 
Rabatten gjelder ikke tilbudsvarer eller allerede 
nedprisede varer, pakkeløsninger, våpen, 
ammunisjon, elektronikk og pakker. 
Heller ikke gavekort og netthandel. 

G-Sport og G-MAX gir deg mer sport for pengene, 
og er kjent for sitt brede utvalg av sportsutstyr til 
markedets beste priser.

10 % rabatt og 5 % bonus

gratis utrykning uansett årsak

Ved kjøp av grunnpakken får du fri installering og 
10 % rabatt på tilhørende månedlig vektertjeneste.

Med 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  
inkluderer gratis utrykninger uansett årsak, 
døgnbemannet alarmsentral og nøkkelservice. 

Tlf. 21 05 99 50

gratis installering og 10 % rabatt PÅ VektertJeneste
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nordens nye elektrogigant

Power gir deg 5 % bonus på alle varer.

Bonus gjelder på alle kjøp, forutsatt betaling i kasse
i fysisk butikk og at medlemskortet er aktivert. 
Bonusen kan ikke kombineres med andre 
kundeprogrammer eller gavekortkampanjer.

Power er Nordens nye elektrogigant som utfordrer 
markedet med prisrobot og oppdaterte nettpriser
i butikk. Prisroboten skanner konkurrentenes priser 
døgnet rundt, og justerer prisene i butikk og på 
nett slik at du betaler den oppdaterte prisen.

5 % bonus

din lokale spesialist på byggevarer

Hos Carlsen Fritzøe får du opptil 25 % rabatt og 
2 % bonus.

Rabatt gjelder varer til ordinær pris, bonus får 
du på hele kjøpet. 

Carlsen Fritzøe er en av distriktets mest komplette 
leverandører av trelast, byggevarer, jernvarer og 
interiør.

oPPtil 25 % rabatt og 2 % bonus

Carlsen Fritzøe har i dag 19 byggevarehus fra Jessheim til Kristiansand.

MedLeMsFORdeLeR 2018  5



spesialist på maling og tapet

Hos Flügger farve får du 20 % rabatt på 
ordinære varer og 5 % bonus på alle kjøp.

Bonus gjelder på alle produkter – også 
kampanjer og tilbudsvarer. Rabatt gjelder 
ordinære varer.

Flügger har et bredt sortiment innen maling, 
trebeskyttelse, sparkelmasse, tapet og 
malerverktøy i beste kvalitet. Flügger hjelper 
deg å få et godt resultat gjennom hele 
prosjektet.

ledende på belysning

Du får 5 % bonus på alle kjøp i butikken 
og på Lampehusets hjemmeside.

Lampehuset er Norges største og ledende 
faghandel innen belysning, og hjelper deg 
med å finne riktig belysning og unike 
lamper til ditt hjem.

5 % bonus
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20 % rabatt og 5 % bonus



inspirerende showroom 
og god veiledning

Modena Fliser gir deg 10 % rabatt på ordinære 
varer og 5 % bonus på hele kjøpet.

Hos Modena kan du bestille et helt bad, 
og du finner fliser, natursteinovner og peiser, 
baderomsmøbler og mur- og byggevarer. 
Du får kvalifiserte råd og god veiledning av 
dyktige medarbeidere.

skap et personlig kjøkken

Hos Tilbords får du 5 % rabatt på ordinære varer 
og 5 % bonus på hele kjøpet.

Tilbords har inspirerende og fristende produkter 
til kjøkken og hjem, og har butikker over hele 
landet som selger serviser, glass, bestikk, 
kjøkkenutstyr og interiør.

5 % rabatt og 5 % bonus

MedLeMsFORdeLeR 2018  7

10 % rabatt og 5 % bonus



LEVERANDØR HVA MEDLEMSFORDEL

Du kan spare mye på å bruke medlemsfordelene dine. På denne siden finner du en fullstendig 
oversikt over hvor du får rabatt og bonus. For å få rabatt viser du frem medlemskortet ditt i kassen, 
og for å få bonus drar du medlemskortet ditt eller registrert bankkort i betalingsterminalen.

Her fÅr du rabatt og bonus

dekk1 

Flügger farve 

Forsikring for
medlemmer 
 

G-MAX/G-sport 
 

Hotell for 
medlemmer
 

Hurtigruten
 

Kredittkort for 
medlemmer 
 

Lampehuset
 

Modena Fliser 
 

Power

sector Alarm
 

steinspruten
 
 

 

Dekk, felger 
og dekkhotell 
 

Maling, beis 
og tapet 
 

Skade- og 
personforsikringer

Sportsutstyr
 

Hotellovernatting
over hele verden 
 

Sjøreiser
 

Kredittkort med 
medlemsfordeler
 
 

Lamper og interiør 
 

Fliser, baderom, 
ovn og peis 
 

Hvitevarer 
og elektronikk 

Boligalarm

Bilglass og 
DAB-radio
 

 
 

Kampanjepriser og 5 % bonus

20 % rabatt og 5 % bonus

Medlemspriser og 2 % bonus på nett

10 % rabatt og 5 % bonus

Medlemspriser og 2 % bonus

Medlemspriser og 5 % bonus 

Bonus i nettbutikker
Reiseforsikring og uhellsforsikring
Prisgaranti

5 % bonus
Ingen fast 

10 % rabatt og 5 % bonus

 

5 % bonus

Fri installering av grunnpakken 
med 10 % rabatt på vektertjeneste

Ingen fast 
Bonus og verdikupong at
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LEVERANDØR HVA MEDLEMSFORDEL

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

 

”

Les mer om dine medlemsfordeler på:

fordelerformedlemmer.no  
Du kan spare mye på å bruke medlemsfordelene dine. På denne siden finner du en fullstendig 
oversikt over hvor du får rabatt og bonus. For å få rabatt viser du frem medlemskortet ditt i kassen, 
og for å få bonus drar du medlemskortet ditt eller registrert bankkort i betalingsterminalen.

Her fÅr du rabatt og bonus

Thon Hotels
 

Tilbords
 

Hotellovernatting

Kjøkkenutstyr 
og interiør

t12 % rabatt

5 % rabatt og 5 % bonus
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lokale MedleMsfordeler aV 
kongsberg boligbyggelag 2018

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

fargerike kongsberg
Tilbyr det meste innen oppussing
av bolig, herunder maling, tapet,
belegg, parkett, laminat, 
Solskjerming, etc. Fargerike 
Kongsberg fokuserer på produkt-
kunnskap 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 Frøya, Linea og
  Baronesse interør maling
  Rabatt gjelder kun ved frem-
  visning av medlemskort og ikke 
  tilbudsvarer, og 10l utvendig 
  maling og beis.

Berjasenteret
Tlf: 32 73 11 09

forenede Montører as
• 7 % rabatt på gjeldene timepriser.
• 5 % rabatt på installasjonsmateriell.

Industriveien 13
Tlf: 24/7 : 32 77 18 18
post@fmkongsberg.no
www.fmkongsberg.no

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

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 
 

drammen lift utleie as
• 30% på alle utleieprodukter ved   
  fremvisning av medlemskortet.

Drammen Lift Utleie 
avd Kongsberg 
Skrubbmoen 12
3619 Kongsberg
Tlf: 32 72 29 00
post@kongsberglift.no

elite servicePartner
• 10 % rabatt på rengjøring.
• Fastpris på byggvask og utvask 
  av bolig.

Tlf: 32 72 37 00
buskerud@elite.as
www.elite.as
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lokale MedleMsfordeler aV 
kongsberg boligbyggelag 2018

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

Hertz
• 15 % rabatt på leie av personbil 
  og varebil hos Hertz som medlem 
  av Kongsberg Boligbyggelag.

Hertz.kongsberg@hertz.no
Tlf: + 47 32289310
Hertz booking – Tlf: 03700

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 etablerings-
gebyr 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
 

 
 

ildstedet 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@ildstedetkongsberg.no
Tlf: 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

lampeland bakeri  
og konditori
• 15 % rabatt på brød  
  (ikke tilbudsbrød).
Gjelder i alle våre utsalg:
• Dyrmyrgata 5
• Tante Bolle
• Eiker Senter, Hokksund

Tlf: 32 73 31 45
post@lampelandbakeri.no
www.lampelandbakeri.no

 

Polygon kongsberg as
• Gratis besiktigelse ved alle typer   
  skader på bolig og innbo, hvis 
  skaden ikke er forsikringsmessig 
  dekket. 
Utfører også løpende vedlikehold 
av bygg.

Tlf: 32 77 14 44
kongsberg@polygongroup.com

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.

Vekter og alarmservice as 
• 10 % rabatt på alle varer ved  
  fremvisning av medlemskort.
Egne kampanjer kan forekomme.

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

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.
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LOGO

Glitre Energi AS
glitreenergi.no
fb.com/glitreenergi

RING 40 00 69 64
www.vekteras.no

unikt strøMtilbud til alle MedleMMer!



norges ledende interiørkjede

Tilbyr det meste innen oppussing av bolig, 
herunder maling, tapet, belegg, parkett, laminat, 
Solskjerming, 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 Frøya, Linea og Baronesse interør maling

Rabatt gjelder kun ved fremvisning av medlemskort.  
Gjelder ikke tilbudsvarer og 10l utvendig maling og beis. 
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Hotell med atmosfære

Du får 12 % rabatt på ordinær pris på Thon Hotels, 
inkludert frokost. 

Rabatten gjelder alle ukens dager, og du har 
fri kansellering samme dag frem til kl. 16. 
Du kan betale for oppholdet på hotellet.

Thon Hotels byr på en varm atmosfære på hotellet, 
og et høyt servicenivå blant kunnskapsrike 
medarbeidere.

12 % rabatt

Kongsberg

Glitre Energi AS
glitreenergi.no
fb.com/glitreenergi

Fargerike Kongsberg 
Berjasenteret
Tlf: 32 73 11 09

oPPtil 18 % rabatt



aktiv.no

KBBL-medlemmer får medlemsrabatt hos Aktiv

Vurderer du salg av din bolig?

Nå tilbyr Aktiv Eiendomsmegling områdefilm filmet med drone. 

Kontakt oss i dag for en uforpliktende boligprat!

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

 Aktiv Kongsberg lanserer:

OMRÅDEFILMER

NYHET!
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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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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



rabatt på utleieprodukter

30 % på alle utleieprodukter ved fremvisning av medlemskortet. 

Drammen Lift Utleie avd Kongsberg | Skrubbmoen 12 - 3619 Kongsberg
Tlf: 32 72 29 00 | post@kongsberglift.no

rabatt på bilutleie

15 % rabatt på leie av personbil og varebil hos Hertz 
som medlem av Kongsberg Boligbyggelag.

Hertz.kongsberg@hertz.no
Tlf. + 47 32289310 | Hertz booking: Tlf. 03700
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15 % rabatt PÅ leie aV Personbil og Varebil

30 % PÅ alle utleieProdukter 



Gjelder i alle våre utsalg:
dyrmyrgata 5 • Tante Bolle • eiker senter, Hokksund
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kongsbergs største  
utstilling av vedovner

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

Gjelder kun veil priser og ikke på nedsatte 
tilbudsprodukter og kampanjer. 

15 - 20 % PÅ oVner og tilbeHør

Ildstedet Kongsberg 
Skrubbmoen 2
Tlf: 32 77 43 43
post@ildstedetkongsberg.no

det er vi som baker
i dyrmyrgata 5 på kongsberg

15 % rabatt PÅ brød (ikke tilbudsbrød)

Tlf: 32 73 31 45 | post@lampelandbakeri.no | lampelandbakeri.no



kredittkort og medlemskort i ett

tJen bonus i nettbutikker!

Skaffer du deg Kredittkort for medlemmer, fungerer 
det som medlemskort, og du opptjener bonus på 
vanlig måte i alle butikker hvor du pleier å få bonus. 
I tillegg får du:

• Reiseforsikring, uhellsforsikring og prisgaranti
• 5 % ekstra bonus hos en ny leverandør hver måned
• Bonus i 50 populære nettbutikker 
 
Les mer og søk om kredittkortet på 
kredittkortformedlemmer.no

Renteeksempel: Eff.rente 25,4 %, kr 15 000 o/12 mnd, 
kostnad: 1 466. Totalt: 16 466.

Med kredittkort for medlemmer kan du
samle bonus i  50 populære nettbutikker. 

logg inn i «nettbonus» på kredittkort 
for medlemmer og opptjen bonus hos 
blant annet: 

les mer på kredittkortformedlemmer.no 
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ekstra bonus og forsikringer



Medlemspris på hotell

Når du bestiller overnatting med 
Hotell for medlemmer får du:

• Opptil 50 % rabatt på over 140 000 hoteller over 
  hele verden, og i snitt ca. 20 % lavere priser enn de 
  største bookingsidene på nett med like betingelser.
• 2 % bonus på alle bestillinger.
• Prisgaranti
  …og mange flere fordeler!

Logg inn på Min side for å bestille 
hotellovernatting til medlemspris.
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Medlemmenes egen forsikring

MedleMsPriser og 2 % bonus PÅ nett

MedleMsPriser og 2 % bonus

Forsikring for medlemmer tilbyr alle forsikringene du 
trenger. Du får 2 % bonus når du kjøper forsikring på 
nett, i tillegg får du helt unike fordeler:

• Medlemspriser på innboforsikring
• 50 % startbonus på første bil
• Et år gratis ungdomspakke «if start» for deg 
  under 26 år

Du kan også få opptil 15 % samlerabatt og 400 kroner  
årlig opptjening av egenandelsfordel.

Les mer og kjøp forsikring på forsikringformedlemmer.no 
eller ring 22 42 85 00 



G
lød        

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

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

     Kongsberg Boligbyggelag bygger  
     videre på Gamlegrendåsen Nord

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


