
rabataftale - frivillig personaleaftale 
indgået med nykreds

kære medlemmer hos nykreds

det glæder os, at have indgået en rabataftale med jeres organisation. Vi kan tilbyde et spændende 
sortiment inden for møbeldesign, belysning og boliginteriør. 

Zolutions - Art & Design er et bolighus beliggende i Nykøbing Falster på Herningvej 36. Her finder du to 
etager fyldt med både kontormøbler, kontorbelysning, kopi & print og ikke mindst designmøbler, be-
lysning og boliginterør. som noget helt nyt har vi nu også forhandlingen af bang og olufsen i huset.

På de efterfølgende sider finder du en lang række af vores leverandører. Rabatten er anført efter hvert 
leverandørnavn. skulle du støde på et produkt, som ikke er anført under vores faste leverandører, er du 
velkommen til  at rette henvendelse til jeres kontaktperson hos Art & design.

se udvalget på www.artogdesign.dk eller på leverandørens hjemmeside. se yderligere oplysninger
omkring køb og levering på bagerste side.

Vi byder jer Velkommen og håber i Vil gøre brug af aftalen



rabataftale - frivillig personaleaftale 
indgået med nykreds

branD     rabat    Website

4-design    25%    www.fourdesign.dk
8000C     20%    www.8000c.dk
ABC Lys    17%    www.abclys.com
Andersen Furniture   20%    www.andersen-furniture.dk
Architectmade   20%    www.architectmade.com
Arnesco     21%    www.arnesco.dk
bang & olufsen   indhent pris   www.bang-olufsen.com
Bernard scottlander   15%    www.roomstore.dk
Bestlite     20%    www.bestlite.dk
Brdr. krüger    20%    www.brdr-kruger.dk
By Lassen    20%    www.bylassen.com
Carl Hansen & søn   20%    www.carlhansen.dk
Cuero     20%    www.cuerodesign.com
david trubridge   15%    www.roomstore.dk
dCW editions paris   15%    www.roomstore.dk
dk3     20%    www.dk3.dk
eilersen     20%    www.eilersen.eu
elvang     20%    www.elvang.net
erik Jørgensen    24%    www.erik-joergensen.dk
Ferm Living    20%    www.fermliving.dk
Flos     17%    www.flos.dk
Foscarini    20%    www.foscarini.com
Fredericia Furniture   20%    www.fredericia.com
Frederik Bagger   20%    www.frederikbagger.dk
Fritz Hansen    20%    www.fritzhansen.com
geismars    20%    www.geismars.dk
gUBi     20%    www.gubi.dk
Haslev møbelfabrik   15%    www.haslev.com



rabataftale - frivillig personaleaftale 
indgået med nykreds

branD     rabat    Website

Håg     34%    www.hag.dk
HAy     15%    www.hayshop.dk
kay Bojesen    20%    www.artogdesign.dk
knax (Loca)    20%    www.loca.dk
Lammhults    20%    www.lammhults.dk
Lampefeber    20%    www.lampefeber.dk
Lampe gras    15%    www.roomstore.dk
Le klint     15%    www.leklint.dk
Lene Bjerre    22%    www.lenebjerre.com
Light Point    20%    www.light-point.eu
Lightyears    20%    www.lightyears.dk
LinddnA    20%    www.linddna.dk
louis poulsen    indhent pris   www.louispoulsen.com
Lysmesteren    20%    www.lysmesteren.dk
maileg     20%    www.maileg.dk
magis     15%    www.roomstore.dk
malle W. trosseu   15%    www.roomstore.dk
massimo tæpper   20%    www.massimo.dk
montana    22%    www.montana.dk
muuto     20%     www.muuto.dk
new Works    15%    www.roomstore.dk
One Collection   18%    www.onecollection.com
&tradition    20%    www.andtradition.com
seJ design    20%    www.sejdesign.dk
string Furniture    20%    www.string.se
tom dixon    15%    www.roomstore.dk
Vipp     20%    www.vipp.dk
Vitra     20%    www.vitra.com
Woodnotes    20%    www.woodnotes.fi



tåstrup: Dybendalsvænget 2 - 2630 tåstrup, NæstveD: åderupvej 2 - 4700 Næstved, NykøbiNg F.: Herningsvej 36 - 4800 Nykøbing Falster,
borNHolm: Håndværkervej 2 - 3700 rønne, www.zolutions.dk, www.artogdesign.dk, mail: info@zolutions.dk, tlf: 7070 7473 

køb og levering 
rABAtAFtALe - nykreds

kontakt Zolutions - art & Design: Christoffer Baltser, tlf. 4138 3623, mail: cba@artogdesign.dk

ordre/tilbud: Afgivelse af ordre samt ønske om tilbud skal ske via mail. Ved større samlede indkøb 
kan der blive tale om kvantumrabat. der kræves en nykredit/Jn data mail for at kunne handle på 
nævnte betingelser.

betaling: netto kontant. medarbejdere afregner direkte med A/s Zolutions - Art & design. 
Ved specielle og/eller større ordrer betales 33 % af det fulde beløb kontant ved bestilling.

udstilling: Zolutions - Art & design, Herningvej 36, 4800 nykøbing Falster eller www.artogdesign.dk
åbningstider: man-fredag kl. 10-17, lørdag kl. 10-14 samt 1. søndag i mdr. kl. 10-15

levering: Levering efter nærmere aftale. montering tilbydes efter nærmere aftale. Afhentning af 
varer kan også ske på én af følgende adresser, i tidsrummet 9-15 eller efter nærmere aftale. 
nykøbing F.: Herningvej 36, 4800 nykøbing Falster
næstved: åderupvej 2, 4700 næstved
tåstrup: dybendalsvænget 2, 2630 tåstrup
Levering kan IKKE finde sted til arbejdsadresse kun til privatadresse.

bemærk: aftalen er fortrolig og må ikke videregives til 3. person udenfor nykredS.


