
OVERSIGT KONTANTE RABATTER 
 
 
 

Legoland 
Rabat:  Der kommer en ny aftale til februar 2023. 

Tivoli Friheden  
Rabat:  20% rabat på entré til Tivoli Friheden. Billetter købes online inden ankomst til Tivoli 

Friheden. 

Medbring billetten enten på mobil eller print på en valgfri åbningsdag. 

Skjoldenæsholm 
Rabat:  Gruppe-events til gode priser 

• Introkursus til jagttegn: Vildtbiologi, fauna og jagtformer samt en del våbenbetjening, 

vildtkendskab, love og regler, jagtetik, udstyr, våbenbetjening/5-10 skud med jagtgevær. 

Introkurset til jagttegn, er for alle som er interesseret i jagttegnsundervisning, og gerne vil have 

mere information derom. Pris pr. deltager inkl. skud: DKK 650 maksimum 15 deltagere. 

• Genopfriskning af jagttegn: På dette kursus, gennemgås de nyeste regler i forhold til 

nuværende jagttegnskursus: Lovgivning/ændringer i de sidste 5 år: Biodiversitet, biotopplaner, 

udsætning, regulering, jagtetik, jagtprøve ”light” (Kan du huske det …). Pris pr. deltager: DKK 

350 maksimum 15 deltagere. 

• Lerdueskydning, grill og specialøl: Lerdueskydning m. instruktion, lerduekonkurrence, bedst ud 

af 10, våbenbetjening/prøveskud.  Afslutter med grillpølser og ølsmagning på terrassen ved 

søen, præmieoverrækkelse på slotstrappen. Varighed 3 timer. Pris pr. deltager DKK 875 

maksimum 15 deltagere. 

Der serveres kaffe og kage til alle ovenstående events. 

• Lady`s day out with guns: Kendskab til jagt samt en grundig gennemgang af jagtvåben, 

skydning med jagtgevær, vildtkending og konkurrence med præmie, skøn 3 retters menu + 1 

glas bobler, mulighed for overnatning (ikke inkl. i pris). Varighed 2 timer. Pris inkl. skud DKK 985 

minimum 10 deltagere. 

Billig-arbejdstøj  
Rabat:  Rabat på 25% på hjemmesiden.  



Slot Møbler 
Rabat:  22% rabat på ikke-nedsatte varer, samt fri fragt til kantsten på alle brofaste øer ved køb over 

kr. 4.000.  

Fitshop  
Rabat:  15-35% rabat på de viste pakker på www.lf.dk og 8% rabat på hjemmesiden.  

Hertz 
Rabat:  Flere kilometer til samme pris + 15% rabat i Europa og 20% rabat i USA.  

Thiele 
Rabat:  25% rabat på briller med styrkeglas 

50% på brille nr. 2,  

25% på solbriller 

10% på læseroperationer og grå stær operationer. 

Audika Høreapparater 
Rabat:  10% rabat på egenbetalingen på høreapparater, samt gratis tryghedsordning. 

Laudrup Vin 
Rabat:  25% på deres listepriser v. køb af minimum 12 stk. 
 Gode særtilbud 
 Gratis fragt ved køb over kr. 1.000,- 
 Prisgaranti i Danmark 
 Mulighed for at arrangere vinsmagninger i foreninger og hos primærmedlemmer 
 Spændende vinblog 

Ole Chokolade 
Rabat:  30% til virksomheder med CVR-nummer og 20% til medlemmer uden CVR-nummer 

Lomax 
Rabat:  5% på Apple, Sonos, håndkøbsmedicin samt gaver 
 8% på elektronik, blæk & toner 
 12% på alle andre varer 
 DKK 250 på første køb over DKK 1.000. 
 Ekstra bonus direkte til hver bruger samt løbende særtilbud 
Kan kun bruges med CVR-nummer 

Carglass 
Rabat:  1 stk. reparation af stenslag DKK 392,50 inkl. moms, efterfølgende pr. stk.: DKK 147,00 (Dog 

maks. 7 pr. rude) samt 25% rabat på materialer ved forrudeskift på et af deres værksteder. 



Terra Connect mobilabonnement 
Hvad:  Rabat på mobilabonnement 

L&F Fordelsshop 
Hvad:  Fordelsshop med udvalgte varer med gode rabatter  

KolleKolle & Horisont 
Rabat:  Rabatpriser på ophold man-tors. 

Scandic 
Rabat:  Op til 18% rabat på overnatninger. 


