TILBUD OM KLUBBAVTALE:
Som en av de ledende leverandørene innen utstyr til skiskyting har vi med dette gleden av å tilby deres
skiskytterklubb, team/skole en klubbavtale hos oss.
I forbindelse med at vi videreutvikler tilbudet vårt til skiskytterklubbene ønsker vi å tilby dere gode
medlemsfordeler.
Forutsetningene for klubbavtale er at klubber/skole/team/lag benytter Magne Landrø AS som
ammunisjonsleverandør til sine medlemmer. Dette gjelder da Lapua Sk.22 ammunisjon. Vårt
hovedutvalg til skiskyting er Lapua Polar, Sk Standard og Sk Riflematch. Dette er ammunisjon som
benyttes av flertallet av de ledende skiskytterklubbene. Lapua Polar var den absolutte vinneren under
vinterens olympiske leker.
Magne Landrø AS kan tilby følgende:
-

Fast 20 % rabatt på Lapua Polar og SK STD+ og Rifle Match.
Fast 10 % rabatt på Anschutz originaldeler.
Fast 15 % rabatt på pusse-vedlikeholdsartikler, remmer, seler og rekvisita.
Det gis ikke rabatt på varer som er på tilbud eller som er nettopriset.

-

Ved våpenkjøp vil deres medlemmer få tilgang til klubbpris, som er vår bestepris på våpen.
Vi holder kontakt med kunden via mail, telefon eller besøk i hvert enkelt tilfelle for å
skreddersy pakkeløsninger til den enkelte utøver

-

Deres utøvere vil først får våre nyhetsbrev og spesial tilbud innenfor skiskyting

-

Klubbene som har klubbavtale med oss vil bli prioritert ved levering av varer under
Norgescup og NM i skiskyting.

Alle medlemsfordelene forutsetter at medlemmene henviser til klubbavtale og at medlemskort
forevises. Husk at våpenkort eller gyldig utlånsavtale må fremvises ved kjøp av ammunisjon.
Vi lanserer i disse dager vår nye nettbutikk, Alle deres medlemmer vil få tilgang til rabatterte priser i
nettbutikken. Tilsvarende rabatt gis også ved handel over disk i vår forretning. Vi sender også
ammunisjon pr. post innenfor postens reglement.
Klubbavtalen forutsetter at vi blir synliggjort med logo på klubbens hjemmeside samt evt. Klubbens
facebookside.
Også klubber som allerede har avtale med oss, må nå fornye disse for å få alle medlemsfordelene.
Vi forbeholder oss retten til å si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom klubbene ikke er lojale
ved kjøp av ammunisjon. Medlemmene vil miste sine medlemsfordeler

Avtalen gjelder for et år av gangen, og fornyes automatisk. Dersom ingen av partene sier opp avtalen.

Imøteser deres tilbakemelding.
Skiskytterhilsen

……………………………………………………………………
Rune Landrø

5.5-2014

KLUBBAVTALE 2014:
Navn på klubben/team/skole: ……………………………………………………………….
Navn kontaktperson: ………………………………………………………………………..
Adresse kontaktperson: ……………………………………………………………………..
Mobil kontaktperson: ………………………………………………………………………..
E-post kontaktperson: ………………………………………………………………………..
Hjemmeside klubb/team/skole: ………………………………………………………………
Facebookgruppe klubb/team/skole: ………………………………………………………….

Ferdig utfylt skjema sendes til: rune@landro.no
eller:
Magne Landrø AS
Stillverksveien 1
2004 Lillestrøm

