
Rabatter for medlemmer i AKTIV  
 

 

 

 

 

Medlemmer får 5% rabatt på advokattjenester/rådgivning: arv og 

skifte, testamenter og fremtidsfullmakter, generasjonsskifte og fast 

eiendoms-rettsforhold.  

 

Kontakt: Advokat Silje Tufto på www.advest.no eller tlf. 51 89 52 20 

 
 

 

 

 

 

Medlemmer får 15% rabatt på behandling hos våre 3 Fokus 

klinikker:  

Stavanger, Sola og Jørpeland.   

Time kan enkelt bestilles online på 

hjemmesiden: www.fokusnaprapatklinikk.no eller på telefon. 

 

Kontakt: 

Stavanger: 45100011, post@fokusnaprapatklinikk.no 

Sola: 98859195, sola@fokusnaprapatklinikk.no 

Jørpeland: 45150011, jorpeland@fokusnaprapatklinikk.no 

 

http://www.advest.no/
http://www.fokusnaprapatklinikk.no/
mailto:post@fokusnaprapatklinikk.no
mailto:sola@fokusnaprapatklinikk.no


Haukås Møbler og Interiør as 

Medlemmer får 5% på møbler og belysning (unntak for 

kampanjevarer og tilbudsvarer) mot fremvisning av medlemskort.   

 

Rabatten er personlig og følger innehaver av medlemskortet. 

 

 

Medlemmer får 15% rabatt på alle treningsklær og sko i butikkene:  

• Østervåg 

• Tastasenteret 

• Madla Amfi 

 

Rabatten er personlig og følger innehaver av medlemskortet 

 

Medlemmer får rabatt på e-takst, grunnhonorar ved salg av bolig og 

kjøpsrådgivning. 
 

Fordel: 

• E-takst: 50% avslag (- kr 2500,-) 

• Grunnhonorar (salgsoppdrag): kr 12.500,- (50% avslag) 

• Kjøpsrådgivning: kr 6500,-  (50% avslag)  

 

NB! Viktig at megler gjøres oppmerksom på fordelsavtalen før 

signatur av oppdragsavtale. 

 

Kontakt: Krogsveen Stavanger, Løkkeveien 107, 51841550, 

stavanger@krogsveen.no 

mailto:stavanger@krogsveen.no


    

 

Medlemmer får tilbud om rabatt på utvalgte forestillinger med egen 

kjøpslenke.  
 

Forestillingene vil bli annonsert fortløpende i nyhetsbrev fra AKTIV. 

 

 

 

Sport Massasje Terapi Broasca 

• Ansiktsmassasje 

• Hodemassasje 

• Sportsmassasje 

 

Medlemmer får 15% rabatt. 

 

Kontakt:  

Erling Skjalgssons Allè 10, 46237328, ciprian.callatis@gmail.com 
 

 

 

 

 



 
 

Medlemmer får 10% rabatt på disse tjenestene: 

 

• Trening ute eller inne (alene eller sammen med noen andre 

• Kostholdsveiledning 

• Kroppsanalyse 

 

Kontakt:   

Anneli Bredal Dyvik, 91 53 46 28, anneli@treningspartneren.no, 

www.treningspartneren.no 

 

 

AAKRE AS 
a r k i t e k t u r 
 

Hva skal til for at du kan bo lenge i hjemmet ditt? 1 time gratis 

befaring. 

 

Trenger du en enklere planløsning? Tilrettelagt adkomst? 10% på 

tjenester.  

Tilbudet gjelder ved ombygging, tilbygg, nybygg, møter, skisser, 

tegninger, nabovarsling, søknad og oppfølging av prosjekt. 

 

Tilbudet er gyldig til 31.12.2021 

 

Kontakt: Birgit Aakre,  birgitaakre@gmail.com, 90935521, 

www.birgitaakre.com 

 

mailto:anneli@treningspartneren.no
http://treningspartneren.no/
mailto:birgitaakre@gmail.com

