Rabataftale med A-sport.dk
Der kan fås 20 % i rabat ved medlemskab af deres Idebank.

Rabataftale med b2bsmartble.dk
Der kan fås 20% i rabat ved specielle pakketilbud
Kode: børnepasser2018

Rabataftale med Babyrum.dk
15 % rabat.
Brug rabatkode DP15

Rabataftale med be creativ.dk
Rabat på 20% ved www.becreativ.dk
Rabatkode: Becreativ 20770099

Rabataftale med CIHA.dk
https://www.ciha.dk
Her får vi 15% på ikke nedsatte varer, fri fragt ved køb over 500,-. Gå ind og læs om dem

:-)

Rabatkoden er ”Ciha_PB18”

Rabataftale med Festmosfaeren
Rabat på 15 % ved www.festmosfaeren.dk
Rabatkode: PPO NORD

Rabataftale med Tress.dk
Der kan fås 30% i rabat.
Mail med bestilling skal sendes til sdj@tress.dk og du skal oplyse at de er medlem af Foreningen
for Privat pasning i Nordjylland.

Rabataftale med Dagplejenet.dk (Baby Trold)
Nibe 18-10 2018
Nyhedsbrev:
Til den Nordjyske afdeling af landssammenslutningen af foreninger for selvstændige børnepassere i Danmark.
Vi har hermed fornøjelsen at præsentere en ny indkøbsaftale, der er gældende pr. d.d. og 2 år frem. Aftalen betyder
for jer følgende: Hvis du som privat dagplejer eller privat passer er fuldgyldigt medlem af en af de regionale
foreninger i Danmark, får du i hele kontraktens periode 20% rabat på alle vores produkter, undtagen motoriserede
køretøjer. Der gives ikke rabat på i forvejen nedsatte varer eller tilbuds- varer. Salgs og leveringsbetingelser samt
fragtbetingelser fremgår af hjemmesiden: privat.dagplejenet.dk
Vi ser frem til et positivt samarbejde, og har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte en af
nedenstående personer på mail eller mobil. Herunder ser du et lille udpluk af vores varesortiment. Få mere inspiration
på vores hjemmeside.

Fun House, 16-24

1999,- din pris 1599,20

Quadro, S04
5999,- din pris 4799,20

Beba tvillingevogn, 12-56g
2599,-din pris 2079,20

Vogn og krybbepose, 15-40S
399,20,- din pris 319,36

Med venlig hilsen
Dagplejenet.dk
Konsulent Christian Kanstrup
christian@babytrold.dk
20 35 40 20

Kundeservice
info@dagplejenet.dk
96 30 08 88

For at opnå den aftalte rabat skal du gøre følgende:
1. Gå ind på www.privat.dagplejenet.dk
2. Klik på ”B2B opret” og udfyld navn, adresse mm. og tryk ”send”

Puslespil, 20-32bog
199,- din pris 159,20

Babytroldselen, 21-28
349,- din pris 279,20

3. Når vi har behandlet din anmodning om at blive kunde hos os, får du en mail om, at du nu er
godkendt og kan logge ind med din mailadresse og det password, du selv har valgt.
Dette vil typisk ske samme dag, eller senest indenfor 48 timer på hverdage eller 72 timer henover
en weekend.
4. Du er nu klar til at handle med 20% rabat, som automatisk fratrækkes i varekurven.
Ved yderligere spørgsmål bedes du rette henvendelse til Dagplejenet.dk på nedenstående mail
eller mobil.

God fornøjelse!

