
Vår- och sommarerbjudanden 2014 från LO Mervärde. 

Äntligen – sommar, sol och semester.  
Och för att förgylla tiden ytterligare, eller 
förlänga den med en resa i höst eller vinter, 
har vi samlat en rad erbjudanden som passar 
extra bra just nu. Och det är tack vare dig 

och alla andra LO-medlemmar, som vi har 
möjlighet att förhandla fram dessa förmåner. 
Och du vet väl att du alltid hittar aktuella 
erbjudanden på ditt förbunds webbsida.  
Glad sommar önskar vi på LO Mervärde.

Rabatten gäller per bokning på valfritt resmål på namngivet hotell (ej ospecificerad  
resa eller endast flyg). Boka på lo.resevaruhuset.se eller ring Resevaruhuset på telefon  
018-15 17 30 senast 30 dagar före avresa och uppge koden L13S. Gäller nybokningar 
och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Med ditt förbunds medlemskort får du 20 % på boende i enkel- eller dubbelrum på alla 
Nordic Choice-hotell i Skandinavien och Baltikum. Givetvis får du en gratis extrasäng 
vid behov. Giltigt t.o.m. 2014-12-31. Erbjudandet bokas genom choice.se, uppge 
bokningskod LOMERVARDE. Rabatten kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
Nordic Choice Hotels har 5 hotellkedjor på över 100 destinationer.

Brandsläckare: Effektiv mot alla sorters bränder. Lämplig för personbil, fritidsbåt och övriga mindre fordon. For-
donsfäste ingår.  Brandklass 13A 89 C. Resebrandvarnare: Upphängningsanordning medföljer för placering på 
dörr eller vägg. Kan även monteras i taket. Tänk på att alltid försöka placera brandvarnaren så högt som möjligt. 
Du hittar erbjudandet på: www.anticimex.com/folksam. Ange rabattkod: LO2014 i kassan för att erhålla rabatten. 

Anticimex ordinarie pris:  587 kr  LO-pris: 502 kr
    (Frakt 73 kr tillkommer)

Alltid minst 800:- 
rabatt på resor  
med Apollo. 

20 %  
rabatt på boende

Paketpris:  
Brandsläcklare 
/Resebrandvarnare

hela vägen!
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Prisexempel:  
dagstur 5 pers inkl bil – med rabatt från 450:-, ord pris från 700:-

Prisgrupp Bilkategori Weekend (Fria mil) Vecka (Fria mil)

B Liten 914 kr (1 195 kr) 2 214 kr (2 995 kr)
E Mellan 1 114 kr (1 495 kr) 2 714 kr (3 595 kr)
I Stor 1 314 kr (1 595 kr) 3 214 kr (4 220 kr)

Priserna inkluderar skadekostnadsreducering samt väg- och miljöavgift och gäller under 
perioden 14 juni–14 september 2014. Ovanstående priser gäller vid uppvisande av giltigt 
LO-medlemskort vid uthämtning av bokad bil. Om du betalar din hyrbil med LO Mervärdes 
kreditkort ingår självriskeliminering. För mer info klicka in på ditt förbunds hemsida,  
Medlemsförmåner och sök på Mabi.

Erbjudandet gäller samtliga glasögon och solglasögon till och med 2014-12-31.  
Kan ej kombineras med andra rabatter.

Erbjudandet gäller Göteborg–Fredrikshamn eller Varberg–Grenå tur och retur över dagen 
med bil + 5 pers, 1 maj–30 juni (undantag 29 maj + 6 juni) och1 aug–31 aug 2014. 
Bokas på www.stenaline.se/lomer eller 0770-57 57 00. Uppge rabattkod DAGBIL vid  
telefonbokning. Bokningsavgift 75:- tillkommer vid personlig service. Begränsat antal 
platser. Erbjudandet kan inte kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.

50 % på  
glasögon
25 % på  
solglasögon

Upp till 30 % rabatt!

Danmark över dagen  
med bil: 250 kr rabatt


