Ny avtale med Bertel O. Steen

Arkitektenes fagforbund har gjennom Akademikerne Pluss inngått avtale med Bertel O.
Steen. Avtalen gir deg som medlem rett til rabatt på alle bilmerker som selges av Bertel O.
Steen.
Bilmerkene som omfattes av avtalen er Mercedes Benz, Kia, Opel, Peugeot, Citroën, DS og
Smart.
Rabattsatsene fremgår av skjemaet under.
Bensin/diesel
Mercedes Benz

9%

Plug-in hybrid
9%

Smart

9%

Peugeot

13 %

6%

Citroën

13 %

6%

DS

13 %

6%

DS 3 Crossback E-Tense
Opel

3%
13 %

6%

Opel Ampera-e
Kia

Helelektrisk

3%
12 %

8%

3%

Rabattene beregnes av veiledende pris på bil og fabrikkmontert utstyr ekskl. avgifter. For Kia
kreves forutgående medlemskap i minst 12 måneder. I noen tilfeller vil rabatter komme i
tillegg til fordeler gjennom kampanjer, noe som gjør kjøp ekstra gunstig. Avtalerabattene
som kommer i tillegg til andre rabatter og spesialpriser kan også variere fra kampanje til
kampanje.
For å ta i bruk rabatten trenger du en bekreftelse av ditt medlemskap, som bilforhandleren
må vedlegge som dokumentasjon for å få refundert rabatten fra importøren. Den
bekreftelsen mottar du i egen forsendelse ved å kontakte AFAG. Avtalenummeret med Bertel
O. Steen (816-244-01) må påføres medlemsbekreftelsesskjemaet.

Priseksempler
Opel
I forbindelse med lansering av avtalen tilbys Opel Ampera-e med 4 prosent rabatt. Det gir
følgende tilbud:

Bruttopris inkl. vrakpant på kr 2.400
Rabatt (4% av kr 359.000-2.400)
Nettopris
Lev. omk. Oslo
Sum pris inkl. levering

359 000
-

14 264
344 736
7 900
352 636

Mercedes Benz
Mercedes Benz har for tiden kampanje på den populære stasjonsvognen C220dT 4M AMG
Edition. Som medlem får du 8 prosent rabatt i tillegg til kampanjerabatt. Det gir følgende
tilbud:

Bilpris fra fabrikk (inkl. fabrikkmontert utstyr
Vinterhjul og leveringsomkostninger
Veiledende bruttopris
Kampanjerabatt
Pris før medlemsrabatt

Rabatt Akademikerne Pluss
Netto medlemspris
Samlet besparelse

657380
40800
698180
-58280
639900

-34903
604997
93183

Se full spesifikasjon av tilbudet
Legg merke til at andre kampanjemodeller i Mercedes Benz utvalg også kombineres med
medlemsrabatt. Se kampanjesidene til Mercedes Benz.
Ønsker du å kjøpe bil på disse betingelsene så oppsøker du nærmeste forhandler og
medbringer en bekreftelse om gyldig medlemskap fra din forening. Dersom du har spørsmål
som forhandleren ikke kan svare på, kontakter du storkundeansvarlig Anne Singsaas i Bertel
O. Steen på telefonnr. 924 92490.

