Medlemsrabatter i Dalarna
Mot uppvisande av Medlemskort i Mellanskog erhålles rabatt hos följande företag:
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Abris Sjö & Snö i Leksand, Mora och Särna lämnar 10% rabatt på röj- och motorsågar,
15% på kläder och tillbehör. (Gäller ej reservdelar, oljor och bensin). Rabatten kan ej
kombineras med kampanjer och erbjudanden. Medlemskort ska uppvisas.
Allans Sport AB Leksand lämnar 5% rabatt på hobbysågar och 10% på proffssågar och
röjsågar, 15% på skogsmaterial, huggarkläder samt övriga verktyg. Gäller ej kampanj- och
reavaror eller vid reparationer. Medlemskort ska uppvisas.
Anders Traktorservice AB i Rättvik lämnar 10% rabatt på Motorsågar och Röjsågar, 15% på
kläder och tillbehör, (gäller ej reservdelar, oljor och bensin). Rabatten går ej att kombinera
med kampanjer och erbjudanden. Uppvisande av medlemskort.
Cykel & Motor Säter, Verkstadsgatan 4, 783 31 Säter. Lämnar 10 % rabatt till medlemmar
mot uppvisande av medlemskort, www.cykelomotor.se.
Dala Lantbruksmaskiner lämnar 10 % rabatt till medlemmar i Mellanskog, gäller ej vid köp
av bensin och oljor, http://www.dalamaskin.se/.
Holman & Co Ab i Björbo lämnar 10 % rabatt på skogsmaterial inkl huggarkläder, röj- och
motorsågar. Gäller ej eventuella kampanjpriser, ej heller tillbehör vid reparationer.
IP Motor, Åsgatan 56, 776 31 Hedemora lämnar 10% rabatt mot uppvisande av
medlemskort.
MAFI Clothes, Örjasvägen 4, 792 24 Mora, lämnar 15% rabatt till Mellanskogs medlemmar
på arbetskläder, fritidskläder, skor m.m. Medlemskort ska uppvisas vid köp.
Malungs Järn & Bygg lämnar 15% rabatt på skogsmaterial inkl huggarkläder. Röj- och
motorsågar offereras.
Marin och Motor i Malung AB lämnar 10% rabatt på skogsmaterial inkl huggarkläder. Röjoch motorsågar offereras.
PJ Carlsson Maskin AB, Norrvik 3621. 10 % rabatt till medlemmar mot uppvisande av
medlemskort. Tel: 0240-391 00, www.pjcarlsson.se.
Såg-& Kedjeservice AB, Hagalundsv.1 i Älvdalen lämnar 10% rabatt på röj- och motorsågar
(gäller ord. pris på proffsmodeller). Dessutom lämnas 15% rabatt på skogsmateriel och
huggarkläder. Medlemskort skall uppvisas vid köp.
Västerdala Service i Vansbro, allt inom skog och trädgård i Västerdalarna. Lämnar 10%
rabatt på Röj- och Motorsågar, (gäller ordinarie pris på proffsmodeller). Dessutom lämnas
15% rabatt på skogsmateriel och huggarkläder. Medlemskort ska uppvisas.
Ivars MC & Motor AB i Vansbro lämnar 10% rabatt på röj- och motorsågar till medlemmar
mot uppvisande av medlemskort. Gäller ej kampanjvaror.
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