
 

                                                             29. September 2016 
 

Rabattavtale Moss Skiklubb 
Hei 

 

Gode minner, nye venner, god helse, naturopplevelser er bare noen av gledene man får av å drive fysisk aktivitet. 

Dette er for oss i XXL viktige verdier. Vi liker engasjementet Moss skiklubb vier rundt dette, og derfor vil vi 

tilby alle medlemmer av Moss Skiklubb følgende vilkår og rabatter hos XXL Sport og Villmark avd Moss. 

Under vil dere se noen av vilkårene og rabattene du som medlem kan få hos oss. Vi har troen på å gjøre ting 

enkelt og tilbyr rabatt på hele varesortimentet. Som vist på TV2 Hjelper deg, er vi 10-15% billigere enn andre 

sportskjeder, så med rabatten på toppen av dette er det penger å spare. Ganske greit når man skal handle inn nytt 

utstyr, joggesko eller til julegaver . Under finner dere vilkårene og rabattløsningen  

 
Vilkår 

 Må være medlem av klubben og kunne fremvise bevis på dette.  

 Gjelder kun nærmeste familie. Kjøp av familie skal skjes sammen med medlemmene i kubben.  (Med 

familie menes: Foresatte/foreldre, søsken, samboer). 

 Rabatten gjelder KUN avdeling Moss. Ikke nettbutikk eller pickup@store 

 En klubbkveld og gratis smørekurs  

 

Rabattene: 

 10% avslag på alle varegrupper. Avslaget skal tas på XXL pris. Gjelder også annonsert og salgsvarer.  

 Følgende varer vil det gis 20% avslag: 
o Langrennsski (jr. og sr.) kjøpt løst 
o Rulleski inkludert binding 

o Staver kjøpt løst 
o Skisko kjøpt løst 
o Skismøring/Glider kjøpt løst 
o Prepping/klargjøring/slip av ski 

 

20%, gjelder da KUN det som står overfor. For alle typer skipakker og pakkeløsninger, samt resten av 
sortimentet gjelder 10% avslag. Ved handling av varer til 20% avslag må det bes som salgsordre av avdelingen. 
 
*Unntak for rabatt gjelder følgende: Ekstremt nedsatte varer (f.eks 70-80%), DNB eller andre kredittkort-dager, 
Vennersfest, Black Friday. Er det noe usikkerhet rundt dette, bare spør betjeningen så hjelper vi til. 

 
 
Ønsker dere hjertelig velkommen til samarbeid og en hyggelig handel. Har dere noen spørsmål eller 
tilbakemeldinger, ikke nøl med å ta kontakt. Vi hjelper gledelig til.  
 
 
 
Mvh 
Håvard Andreas Lund 
Varehussjef XXL Sport & Villmark Moss 
haavard.l@xxl.no 


