Medlemsfordeler
Visste du at vi får en mengde medlemsfordeler ved å melde deg inn i Norsk Retrieverklubb? Som
medlem i Norsk Retrieverklubb nyter du også godt av medlemsfordelene til Norsk Kennel Klub

•

Halv pris på registrerings- og påmeldingsavgifter
Tilbudet gjelder NKKs arrangementer.

•

Billigere kurs og aktiviteter
Som medlem i en av Retrieverklubbens avdelinger får du mulighet til å delta på kurs og
aktiviteter til redusert pris. Noen avdelinger har også gratis medlemstreninger for sine
medlemmer. Kontakt "din" avdeling for å nyte godt av dine medlemsfordeler der

•

Hundesport
Du får Norges største hundetidsskrift, Hundesport, rett hjem i postkassen din fire ganger i
året.

•

Medlemsblad og annen nyttig informasjon
I tillegg til Hundesport får du også Retrieverklubbens eget blad, Retrievernytt, i postkassen 4
ganger i året. I bladet får du informasjon om rasen din, aktivitetstilbudet i klubben, invitasjon
til kurs, samt annen nyttig informasjon om ditt hundehold.

•

Agria – 10 % rabatt på forsikringen
10 % rabatt på Agrias forsikringspremier. Les mer på Agrias nettsider.

•

Eukanuba – hver 7. sekk gratis
Bonuskortet fra Eukanuba gir deg hver 7. fôrsekk gratis. Etter at du har brukt opp alle sju
klippene på kortet, kan du bestille et nytt via "Min side". hos NKK. Du får da et nytt kort
tilsendt i posten.

•

Kroken Oslo
Som NKK-medlem kan du få spesialtilpasset din bobil til markedets beste pris. Gjør
bobilreisen til en trygg og hyggelig opplevelse for både hund og eier

•

Esso Mastercard
NKK-medlemmer får flere medlemsfordeler hos Esso Mastercard, bl.a. en god drivstoffrabatt.
Les mer her

•

10 % rabatt fra Dog Vitality. 50 % rabatt på første bestilling til alle nyinnmeldte
medlemmer
Alle nye NKK-medlemmer får tilbud om velkomstpakke fra Dog Vitality (gjelder kun ved
innmelding via "Bli Medlem" hos NKK. Tilbudet kommer på e-post).

Som NKK-medlem får du 10 % rabatt når du handler hos Dog Vitality via "Min side". hos NKK
•

Juridisk bistand

For mer informasjon se artikkel om juridisk bistand.
•

NKKs nettsideservice
Lag din egen nettside meget enkelt ved hjelp av NKKs hjemmesideservice. Det er bare å sette
i gang på www.123hjemmeside.no – du trenger ingen tekniske forkunnskaper! Se mer
informasjon om mulighetene i "Din egen nettside".

•

Rabatt på feriehus
NKK-medlemmer får nå 5 % rabatt på Novasol feriehus, og 10 % rabatt
på Dansommer feriehus.
Bestill din feriebolig på www.novasol.no med rabattkode 2042806,
eller www.dansommer.no med rabattkode 2042808. Koden legges til manuelt etter valg av
betalingsmåte, og rabatten blir automatisk fratrukket totalbeløpet.

•

Rabatt på transport
Som NKK-medlem får du 15 % rabatt på gjeldende flyfraktpriser, og 15 % rabatt ved kjøp av
godkjent flybur hos Trust Forwarding. Informasjon om medlemskap i NKK og
medlemsnummer må oppgis ved prisforespørsel og booking.

•

Flügger Farve

Norsk Retrieverklubb har gjort en avtale med Flügger slik at våre medlemmer kan handle til
redusert pris. Denne avtalen heter Flügger Andelen.
Klubben og alle medlemmer, venner og familie kan nå handle på denne kjøpskontoen. Dere
får da 20% rabatt på alle Flügger varer på nett og i alle Flügger butikker.
Alt dere trenger å gjøre er å oppgi klubbens navn eller kjøpskontonummer i kassen, eller
oppgi rabattkode FA896111 på flugger.no.
Hva er Flügger?
Flügger tilbyr et bredt sortiment innen dekorativ maling, trebeskyttelse, sparkelmasse, tapet
og malerverktøy i god malermesterkvalitet. Flügger Farve-kjeden består av ca. 60 butikker i
Norge som er eiet av Flügger AS samt en rekke selvstendige franchiseforretninger.
Flügger Andelen er et tilbud til norske klubber, som gir klubbens medlemmer mulighet til å
handle med rabatt hos Flügger Farve, samtidig med at klubben oppnår klubbstøtte på
bakgrunn av det kjøpet som medlemmene foretar.

Priser
Det gis 20 % rabatt på hyllepris på alle Flügger varer. Rabatten kan ikke kombineres med
andre tilbud eller rabatter.
Rabatten forutsetter medlemskap i klubben. Handlende må oppgi klubbnavn eller klubbens
kontonummer hos butikken i kassen ved kjøp.

