Lokala avtal. Gäller från och med 27 augusti 2017.
Företag

Car Care Bilvård

Vid samtliga köp hos våra samarpbetspartners skall aktuellt
medlemskort kunna uppvisas
Eskilstunavägen 3

10 % rabatt

Cramo uthyrning

20 % rabatt

Autoexperten Reservdelar

12 % rabatt på reservdelar

Colorama

Dammvägen 12, Strängnäs 8 - 15 % rabatt

Meca

Eskilstuna. Verkstadsrabatt.
Mot uppvisande av giltigt FMK medlemskort samt vårt kundnr 773 får
medlem minst 10 % rabatt i både Strängnäs och Eskilstuna.
Betalning måste göras kontant eller med kort – inte per faktura!
AB KARL HEDIN BYGGHANDEL STRÄNGNÄS
Medlemmar i FMK har en rabatt på upp till 15% på bruttoprissatta
varor.
Detta gäller endast lagervaror. Inte reavaror eller kampanjvaror.
Medlem skall uppvisa medlemskort samt legitimation för att nyttja
avtalet.
Detta avtal gäller endast Karl Hedins anläggning i Strängnäs.

OK/Q8
i Strängnäs, Eskilstuna och
Torshälla

FMK Södermanland har gjort följande överenskommelse med OKQ8
Markörvägen i Strängnäs, Västergatan och Fröslunda i Eskilstuna,
samt i Torshälla:
Medlemmarna i FMK Södermanland erhåller 10% rabatt på biltvätt
och 20% rabatt på släpvagnshyra förutsatt att man betalar med
OKQ8 VISA-kort och samtidigt visar sitt medlemskort i FMK.
Ett exempel på medlemskort överlämnas till varje station.
Kontaktman för FMK i Eskilstuna: Lars-Rune Karlström, 016-34 21
41, 070-560 32 93. e-mail: lars-rune.karlstrom@comhem.se
Kontaktman i Strängnäs: Gunnar Swahn

EL & DRIFTTEKNIK
i Strängnäs AB,
Vältstigen 2

KVARNBACKEN3.SE
E–handelsbutik
www.kvarnbacken3.se

ABB-motorer
ABB frekvensomriktare
Busck-motorer
Kilremmar
Remskivor
Kedjor
Kopplingar
Kullager SKF
Bult
Pro-Job arbetskläder

30 % på ABB:s bruttoprislista
10 % på ABB:s bruttoprislista
20 % på Busck:s bruttoprislista
60 % på Gates bruttoprislista
25 % på Gates bruttoprislista
25 %
10 %
30 % på SKF:s bruttoprislista
50 % på Swebolt:s bruttoprislista
10 % på Pro-Job:s bruttoprislista

Säljer verktyg och verkstadsrelaterat. Verktyg av både låg kvalitet för
små jobb och hög kvalitet för krävande jobb. Här finns mer än 8000
artiklar och vi får in mer.
Våra topprodukter heter Proline HD och Reichmann Exclusive och
dessa säljer vi med hela 10 års garanti.
Vi erbjuder under 2019 FMK medlemmar 20% rabatt på ordinarie pris,
Vid intresse att nyttja detta erbjudande,kontakta Gunnar Swahn för
rabattkod.
Klicka in på vår hemsida och se några aktuella erbjudanden!
Med vänlig hälsning//Björn Magnusson

