Beboerrabat 2022

Jeg har tidligere fremsendt en rabataftale til Dem, gældende for medlemmerne i Deres boligforening, som
jeg håber vil vække Deres interesse.
Vi er forhandler af Jotuns Dekorative og Proff sortiment hvilket betyder at vi kan tilbyde en lang række
produkter til konkurrencerigtige priser.
Ydermere er vi forhandler af GJØCO maler produkter, en god kvalitet til rimelige penge, det dækker både
inde som ude maling, til træ, vægge, facader m.m.
Såfremt jeres forening benytter bestemte farvekoder, som ligger uden for standard, kan vi tilbyde at få
Jotun til at komme på oplæg med alternative koder, således at helhedsindtrykket for farverne holder.
Rabatten omhandler alle varer, og er beskrevet på vedlagte aftale.
For at få rabatten bedes De sørge for kopi af vedlagte aftale, til Deres beboere.
Rabatten kan naturligvis bruges af alle beboere samt evt. tilknyttede beboere.
Aftalen vil gælde til udgangen af 2022 og kan genforhandles.
Vi vil gerne på Deres foranledning opbevare farvekoder, på i forvejen malede områder, således at vi sikrer
os at jeres beboere altid får den rigtige farve! Vi tager ligeledes gerne ud og foretager rådgivning om
materialevalg samt farver.
Skulle der være anledning til spørgsmål eller ændringer i Deres forenings kontaktdetaljer må de gerne
meddele os dette. De skal være velkommen til at kontakte undertegnede.

Henning Holm Petersen
Hørsholm Farvecenter
45860484

Rabataftale

Hørsholm Farvecenter
Kongevejscentret 10, 2970 Hørsholm
Tlf. 45 86 04 84
post@hoersholmfarvecenter.dk

Rabatten omfatter følgende:







Jotuns Lady maling og Demidekk træbeskyttelse
Gjøco Maling og træbeskyttelse
Trip Trap vedligeholdesprodukter
Solafskærmning *
Kunstnerartikler
Alle andre varer

25%
25%
15%
15%
15%
15%

*Med solafskærmning menes rulle-, folde-, lamel-, plissegardiner samt persienner og markiser fra Velux og
Stila.
Rabatten ydes ikke på kampagner og tilbudspriser, ligesom den ikke kan kombineres med andre
rabataftaler.
Rabatten gives kun ved kontant betaling.
For at opnå rabatten bedes de medbringe kopi af nærværende aftale, alternativ anden dokumentation. De
bedes være diskret ved fremvisning af denne.
Aftalen gælder til udgangen af 2022.
Med venlig hilsen
Henning Holm Petersen
Hørsholm Farvecenter
Kongevejscentret 10
2970 Hørsholm
45 86 04 84
post@hoersholmfarvecenter.dk

