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Tilbud om fordelsavtale hos

Eplehuset Norge AS for Norges Gymnastikk

Tu enforbund



Kontaktperson Norges Gymnastikk & Turnforbund: Øystein Leren, 92445585,
oistein.leren@gymogturn.no

Kontaktperson Eplehuset Norge AS: Tony Johansen, Butikksjef Eplehuset Strømmen

95028453, tony.johansen@eplehuset.no

Om Eplehuset

Eplehuset er spesialist på Apple. Med vår nettbutikk og våre 22 butikker rundt om i landet skal vi sø ge for
tilgang på det beste innen Apple-produkter og tilbehør. Vi er et helnorsk selskap som startet opp i 2102 med
hovedkontor i Trondheim. Gjennom et nært samarbeid med Apple får vi varene direkte fra fabrikk, u ien å gå
gjennom forsinkende mellomledd i forbindelse med import og distribusjon. Vi er en verdsatt partner hos
Apple og nyter i dag status som Apple Premium Reseller og autorisert service-tilbyder. Det sikrer oss også
rask tilgang når nyheter lanseres av Apple. I tillegg til Apples sortiment tilbyr vi en rekke spennende
produkter for bruk i hjemmet, på kontoret, på trening og i bilen.

Alle ansatte i bedriften er forpliktet til å gjennomgå obligatoriske årlige kurs fra Apple, dette bidrar til at våre
kunder møter kunnskapsrike medarbeidere. Våre nøkkelbegreper er tilgjengelighet, kunnskap, atmosf:-re og
begeistring, og vi er svært opptatt av at våre kunder skal ha en god opplevelse både med produkten- og
Eplehuset.

I Eplehuset ønsker vi å kunne tilby alle medlemmer hos Norges Gymnastikk & Turnforbund fordelakti.e
priser på våre produkter. Fordelsavtalen vil gjelde alle medlemmer hos Norges Gymnastikk & Turnfor.und fra
avtaleinngåelse med 1 års varighet.

Les mer om historien vår her: https://eplehuset.no/om-eplehuset/historien/
Finn din nærmeste butikk: https://eplehuset.no/om-eplehuset/vare-butikker

Fordelsavtalen er fordelt på 4 kategorier:

1. Det gis 3% rabatt på alle iOS-produkter og Apple Watch (iPhone, iPad og Apple Watch)



2. Det gis 5% rabatt på alle Macer (Mac Pro, iMac, MacBook, MacBook Air, MacBook Pro og Mac mi i)

3. Det gis 10% rabatt på alt øvrig utstyr (tilbehør)

4. Vi tilbyr våre kurs eksklusivt for bedriftens ansatte etter nærmere avtale, se eplehuset.no/kurs for

kursoversikt. Andre tema og ønsker kan vurderes ved behov.

Avtalen gjelder kjøp i alle Eplehusets butikker og i nettbutikken eplehuset.no.

Rabattene gjelder ikke allerede rabatterte produkter. Forsikring og andre tjenester regnes ikke som tilbehør.

Salg via butikk

Medlemmer hos Norges Gymnastikk & Turnforbund som skal handle hos våre utsalgssteder må rabattkoden

i kassa og si fra at de skal handle gjennom fordelsavtalen. Eplehusets ansatte er informert om dette, og vil gi

rabatten i kassen. Vi trenger en e-postadresse for å opprette medlemmer som kunde.

Salg via nettbutikk

1. Gå inn på https://eplehuset.no/logg-inn/ og registrer deg som privatkunde. Husk å bruke di ti-

postadresse når du oppretter deg som kunde.

2. Bruk Norges Gymnastikk & Turnforbund sin rabattkode ved utsjekk i kassen.

Vårt kundesenter kan via telefon 73 20 24 00 eller på e-post kundesenter@eplehuset.no være behjelpelig ved sp rsmål
eller ønske om veiledning ved kjøp i nettbutikken.

Kurs, support og lynkurs

Vi har regelmessig kurs og lynkurs i våre produkter med ulike temaer/produkter for best mulig å utnytte mulighe ene som

ligger i produktene vi selger. Ved forespørsel kan vi sette opp egne kurs eller lynkurs for medlemmer hos Norge.

Gymnastikk & Turnforbund

Service

Eplehusets serviceavdelinger er sertifiserte av Apple, og det betyr at vi kan ta i mot alle produkter fra Apple uans tt hvor
de er kjøpt. Du finner i hver av våre butikker egne servicemottak for oppfølging og veiledning, samt levere produ ter til
service.

"Bytt til nytt"

Eplehuset tilbyr innbytte av smarttelefon, nettbrett eller Mac, for å få avslag på noe nytt.
Les mer om "Bytt til nytt": https://eplehuset.no/nyheter/bytt-til-nytt/

eplehuset.no

Vår nettbutikk har fri frakt uansett ordrestørrelse og rask levering (1-3 dager på lagerførte produkter). Her finnes .essuten
et utvidet sortiment tilbehør kun tilgjengelig på nettbutikken (som også kan bestilles gjennom en butikk, for å få ilsendt
varene rett hjem til deg).


