MEDLEMSFORDELER 2018

MEDLEMSFORDELENE DINE ER GULL VERD!
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.

SLIK FUNGERER DET
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!

HVA ER GREIA MED BONUS?
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.

Marte Pettersen er ansvarlig
for PBBL sitt Fordelsprogram.
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10 % RABATT OG 5 % BONUS

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.

G-MAX Herkules
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Medlemsrabatt på 10 % på alle varer i forhold til veiledende priser
• 5 % bonus på alle kjøp.

JONNYS INTERIØR
Øyekastveien 32 • 3925 Porsgrunn Telefon 35 93 35 00
E-post: jonnihaugen@gmail.com • www.nordsjoidedesign.no

- Oppussingen starter alltid hos
Nordsjö Idé & Design Jonnys
Interiør, så husk Medlems
kortet! oppfordrer Jonny. - Hos
oss får du 10 prosent rabatt
på alle produktgrupper, med
unntak av tilbudsvarer, men
merk deg at du får 5 prosent
bonus på alt det du handler
- også tilbudsvarer!
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Det skal lønne seg for medlemmer i
PBBL å være kunde i Sparebanken Sør!
Medlemsfordeler: redusert rente og gebyrfritt låneopptak

Kristine Gjeruldsen
Mob. 922 86 031
kristine.gjeruldsen@sor.no

Cecilie Tande Flood
Mob. 481 62 064
cecilie.flood@sor.no

www.sor.no | tlf. 09200
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5 % BONUS

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 registreres da automatisk ved betaling. 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.
Expert Porsgrunn, Down Town
Expert Skien, Kjørbekk
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Spesialpris på dekkhotell for PBBL-medlemmer!
800,- pr. halvår for personbil og suv. 4% bonus. 15-50% rabatt!

RABATT OG BONUS PÅ DEKK OG FELG!
Telemarks største leverandør av dekk og felg har det du trenger! Hos DekkSpesialisten Porsgrunn
og Dekkspesialisten Skien er du sikret topp service, fagkunnskap og knallpriser. Egenimport bidrar
til svært konkurransedyktige priser. Dessuten har vi et stort lager: 4000 felger og dekk.
Det meste kan leveres på dagen!

R:

DINE MEDLEMSFORDELE

Dekk, felg og tilbehør:

15 – 50 % rabatt
Med aktivert
Medlemskort:

4 % bonus
Vi har
lørdagsåpent
med drop-in!

Dekkspesialisten Porsgrunn AS • Hydrovegen 1C, 3933 Porsgrunn
Dekkspesialisten Skien AS
• Bøleveien 63B, 3724 Skien

• Tlf: 35 55 93 96
• Tlf: 35 52 72 90

• www.dekk-spesialisten.no
• www.dekkspesialistenas.no
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5 % BONUS

Skap et personlig kjøkken
Hos Tilbords får du 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.

Tilbords Down Town, Porsgrunn
Tilbords Lietorvet, Skien
Tilbords, Bø
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Timepris rørlegger 649,- + mva • 25% på alle rør og deler.
Bonus 5 % på alle kjøp!

DIN RØRLEGGER
Vi er en totalleverandør på bad. Vår Varmeavdeling
har en unik ekspertise på varmepumper. I vår
butikk finner du masse inspirasjon til baderommet!
Dessuten har vi Telemarks største hyttebutikk!

EKSPERTER PÅ SMÅOPPDRAG
I rørleggerbransjen vet vi av erfaring at det
fort kan dukke opp uforutsette problemer.
På slike oppdrag er det viktig med rask og
effektiv hjelp, derfor har Porsgrunn Rør
leggerforretning opprettet en egen avdeling
til å ta seg av serviceoppdrag for små og
store jobber.

• Skifte av varmtvannstank
• Bytte av hovedstoppekran innvendig
• Skifte utekran
• Installering av vannmåler

• Skifte kjøkkenkran
• Bytte toalett
• Åpne tette avløp
• Alt av småjobber!

DAGVAKT TELEFON: 35 93 09 00 • DØGNVAKT TELEFON: 980 13 000
Jorkjend
Porsgrunn

VALLERMYRENE
Porsgrunn sentrum

Rema 1000 / Bergbys
Grenland
Auto

Porsgrunn
Rørleggerforretning AS

Bjørnslettveien 2 - Vallermyrene - Telefon 35 93 09 00 - www.prf.no - post@prf.no
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25 % RABATT PÅ FLISER MED MER - SE UNDER!

Din leverandør på flis!
Norfloor ble startet i 1979 og er landets eldste fliskjede. Siden starten har vår visjon vært
å levere italienske fliser av høy kvalitet og innovativt design. I de siste årene har vi utvidet
våre varekategorier til baderomsmøbler, VVS produkter og naturstein, noe som gjør oss
i stand til å tilby våre kunder komplette løsninger for baderom, og til alle typer byggflater,
ute og inne. Vi har et av Norges største nettverk av håndverkere som vi selvfølgelig
videreformidler til deg hvis du trenger en fagmann til å utføre jobben.
Dine fordeler:
• 25 % rabatt på fliser og tilbehør. • 10 % rabatt på VVS, verktøy,naturstein og øvrige
produkter. • 5 % på kampanjevarer (maks 45 % totalt). Gjelder ikke VVS-produkter.
• Gratis lån av flisekutter (mot depositum). • Gratis tilkjøring av varer innenfor kommunen
til butikken det gjelder, ved kjøp over kr. 15 000 inkl. mva.
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Få en god strømavtale
med prisgaranti på kjøpet
Som medlem av PPBL får du spesialavtale på strøm fra Fjordkraft.
Få en god strømavtale hjemme og på hytta.
Med aktivert Fordelskort får du også 150 kroner i startbonus!
Les mer og bestill spesialavtalen Topp 5 Garanti
på fjordkraft.no/pbbl eller ring 23 00 61 00.
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÷20% RABATT

Ny medlemsavtale
med Fasadeprodukter!
PBBL har forhandlet frem en ny og bedre medlemsavtale med Fasadeprodukter.
Nå får du som medlem 30 prosent rabatt på alle utvendige og innvendige sol
skjermingsprodukter i perioden 1. oktober til 30 mars. Resten av året er det fast
20 prosent rabatt. Rabatten gjelder ikke pergola og andre importerte spesial
produkter. I tillegg får du 20 prosent rabatt på alle garasjeporter.

lberg.

ef Jens Tha

Distriktssj

RING: 911 50 200
www.fasadeprodukter.no

SOLSKJERMING OG GARASJEPORTER

KONTAKT OSS FOR GRATIS BEFARING OG TILBUD HER!
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MEDLEMENES EGEN ELEKTRIKER
I Bravida har vi bred kompetanse innenfor elektroinstallasjon og
som medlem av PBBL får du både rabatter og bonus på jobbene
vi gjør. Vi utfører alt fra montering av stikkontakter, lamper, varmepumper, portelefoner, brannanlegg og oppgradering av sikringsskap
til installering av avanserte s tyringssystemer for lys og varme.
Ikke la ditt
el-anlegg forfalle!

45% rabatt
på materiell

Timepris:
570,+ mva

5% bonus
på alt!

Bravida har jobbet med elbil og elbillader i noen år.
Vi har et samarbeid med Fortum og Grønn kontakt.

TIS
GRA ING!
AR
Din kontaktperson:
BEF

Hieu Van Tran
Porsgrunnsveien 188 • 3736 Skien
Mobil: 464 05 805 • E-post: hieu.van.tran@bravida.no
www.bravida.no
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OPPTIL 25 % RABATT
RABATT OG
OG 22%
%BONUS
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.

Carlsen Fritzøe har i dag 19 byggevarehus fra Jessheim til Kristiansand.
Carlsen Fritzøe Aasland, Kjørbekkdalen 5, Skien, Tlf 35 50 31 50
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MEDLEMSTILBUD OG KAMPANJER

Ny medlemsfordel hos
PBBL har gjort en avtale om medlemsfordeler hos Møbelgalleriet på
Kjørbekk i Skien. B
 utikken er kjent for sitt brede sortiment innen møbel,
belysning og interiørartikler. – Vår styrke er alle de klassiske merkene vi
representer, både norske og utenlandske, påpeker daglig leder Morten
Jacobsen. - Hos oss finner du alt fra Louis Poulsen, Flos, Kartell og Vipp
til Hjelle, Vitra, Fritz Hansen og Montana. Fagkunnskap og et høyt
servicenivå er en selvfølge! I tiden fremover kan vi love unike medlems
tilbud og spennende kampanjer.Velkommen innom for inspirasjon!

Bedriftsveien 96, 3735 Skien, Kjørbekk • Tlf 35 52 00 35 • www.mgalleriet.no
Åpningstider: Mandag til torsdag10-18, fredag 10-17, Lørdag 11-15
16 MEDLEMSFORDELER 2018

10 % rabatt på alle ansiktsbehandlinger. Unike kampanjetilbud. Opplev Clinique Derma 1!
Vi gir helt nye kunder hele 40 % rabatt på den aller første behandlingen (valgfri) hos oss!

Vi tilbyr:
• Hudpleie
• Kroppspleie
• Hårfjerning med voks
• Makeup
• Farging av vipper og bryn samt forming
• Produktveiledning
• Hudterapeut med lang erfaring
• Gratis parkering ved inngangen
• En klinikk med ro og harmonisk stemning!

Clinique Derma 1
Gregorius Dagssonsgate 207
3712 Skien

Timebestilling:
Telefon 415 52 062
elin@cd1.no

www.cliniquederma1.no
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5 % rabatt på flytting og vask • 10 % rabatt ved lagring over 3 måneder

Det komplette flyttebyrået
Lager
Flyttevask
Utenlandsflytting
Firmaflytting
Privatflytting
Pakking
Mobilt minilager
Små og store transportoppdrag

Telemark Flytteservice
Elsetvegen 85, 3736 Skien
Tlf: 467 98 950
www.telemark-flytteservice.no

DINE FORDELER: DIVERSE RABATTER

Medlemmer i PBBL 1
måned gratis leie ved
kontraktinngåelse på
min. 3 mnd. Ved kortere
avtaler ÷10% rabatt
i inntil 3 mnd

Grenland Minilager
Hydroveien 15
3933 Porsgrunn
Tlf. 35 55 10 00
www.grenlandminilager.no
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10% RABATT PÅ ALT!

Blomsterglede på Vessia!
PBBL har inngått et samarbeid på
medlemsfordeler med Frk Flora
på Porselensfabrikken. Frk Flora
er kjent for sitt høye servicenivå
og god fagkunnskap. Dette er en
blomsterbutikk med både sjel
og spennende varer! Her finner
du blomster og grønt til alle
anledninger!
Frk Flora gir deg nå 10 % rabatt
på alt – dersom du viser frem
Medlemskortet!
INTERFLORA

Tlf: 35 49 99 00 - Porselensvn. 10, 3920 Porsgrunn
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EKSTRA BONUS OG FORSIKRINGER
Kredittkort og medlemskort i ett
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.

TJEN BONUS I NETTBUTIKKER!
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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MEDLEMSPRISER OG 2 % BONUS
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.

MEDLEMSPRISER OG 2 % BONUS PÅ NETT
Medlemmenes egen forsikring
Forsikring for medlemmer tilbyr alle forsikringene du
trenger. Du får 2 % bonus når du kjøper forsikring på
nett, i tillegg får du:
- Medlemspriser på innboforsikring
- 10 % rabatt på premien på øvrige
forsikringer når du har innboforsikring
- Opptil 15 % samlerabatt og 400 kroner årlig
opptjening av egenandelsfordel
- 50 % startbonus på første bil
- Et år gratis ungdomspakke «If Start» for deg
under 26 år
Les mer og kjøp forsikring på
forsikringformedlemmer.no eller ring 22 42 85 00
SE ETTER MERKET VED KASSEN I BUTIKKEN
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12 % RABATT
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.

5 % BONUS
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.
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10% RABATT

• Tekstiler
• Tilbehør
• Innvendig solskjerming
Egen interiørkonsulent
– ta kontakt og avtal tid!

Liland Textilhus
Jernbanegt. 11/13, 3916 Porsgrunn
Tlf. 35 56 99 60 • www.liland.no

GRATIS INSTALLERING OG 10 % RABATT PÅ VEKTERTJENESTE
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
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SE ETTER MERKET VED KASSEN I BUTIKKEN

JONNYS
INTERIØR

Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag – Jernbanegata 25, 3916 Porsgrunn
Tlf: 35 57 31 00 – www.pbbl.no

