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Vi på K-rauta Sundsvall är glada över att kunna erbjuda alla er boende i Brf.Norrskenet ett starkt samarbete. 

Genom att bli kund hos oss så erbjuder vi er förutom god service & mängder med kampanjer och erbjudanden ett medlemskort 

för alla era medlemmar. 

På kortet framgår det tydligt att detta kort är unikt för Brf.Norrskenet i samarbete med K-Rauta Sundsvall. Uppvisning av detta 

kort i vårat varuhus i Sundsvall ger er rätt till 12 % rabatt på ordinarie pris. 

 

Gäller ej kampanjvaror eller redan nedsatta varor. 

 

Vi erbjuder även era medlemmar planering och ritningshjälp i 3D för bla. garderobsinredning & badrum. 

Samt utlåning av släpvagnar till era medlemmar utan extra kostnad. 

 

Utöver att erbjuda alla era medlemmar 12 % rabatt på deras köp i varuhuset så ger vi hela bostadsrättsföreningen pengar 

tillbaka, genom att vi ger er 3 % återbäring av summan på samtliga köp som görs under året av era medlemmar. 

Återbäringen betalas ut i form utav en köpkredit att nyttja för utvalda personer i bostadsrättsföreningen i vårat varuhus. 

Ett perfekt tillskott för att fräscha upp gemensamma utrymmen eller förnya utemiljön! 

 

K-rauta Sundsvall kommer att tillhandahålla 1 medlemskort per hushåll* 

Styrelsen tar på sig uppgiften och tilldelar dessa kort till varje hushåll. 

 

Räkneexempel  

Medlemmar i er förening handlar för  500 000 kr under året. 

Ni får i slutet av kalenderåret ett besked om att en köpkredit på 15 000 kr (3% av 500 000) finns att nyttja hos oss i varuhuset. 

Det ligger alltså både i ert och era medlemmars intresse att använda sig utav K-Rauta så mycket som möjligt! 

 

Detta erbjudande är naturligtvis kostnadsfritt både för er som förening & för era medlemmar 

 

 

*I händelse av borttappat kort så vänder man sig till oss på K-Rauta Sundsvall så ersätter vi det borttappade kortet kostnadsfritt.                                                                                        
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