
 
 

Rabat aftale for SAS ansatte. 
 
”HJEMMEARBEJDSPLADS” 
 
Dette er produkter vi i forvejen har lavet en stærk pris på, se nedenstående. 
Rabataftalen gælder for følgende: De mest solgte hæve-sænke-borde til hjemmearbejdspladsen. 
 
https://www.creativ.dk/shop/haeve-saenkeborde-308c1.html 
 
Varenr. 109000 – Pris: 3.100,00 kr. / Bord størrelse 100cm bred (Eks. Normal pris: 4.281,25 kr.) 
Varenr. 109000 – Pris: 3.100,00 kr. / Bord størrelse 120cm bred (Eks. Normal pris: 4.281,25 kr.) 
Varenr. 109001 – Pris: 3.200,00 kr. / Bord størrelse 140cm bred (Eks. Normal pris: 4.462,50 kr.) 
Varenr. 109002 – Pris: 3.300,00 kr. / Bord størrelse 160cm bred (Eks. Normal pris: 4.605,00 kr.) 
Varenr. 109003 – Pris: 3.400,00 kr. / Bord størrelse 180cm bred (Eks. Normal pris: 4.916,25 kr.) 
 

Jeres pris vil være 2.850,00 kr. uanset størrelse.  

(Dette gælder også 100 cm bred, da det er samme varenr. Som 120 cm.)  
Priserne er inklusiv moms, da det er hjemmearbejdspladser. 
 
OBS! Priserne på hjemmesiden er vores almindelige priser, men ved gennemførelse af jeres ordre vil 
rabatten efterfølgende blive fratrukket på fakturaen og der hæves kun beløbet minus rabatten, selv om det 

er et højere beløb shoppen har reserveret på jeres kort. Husk at skrive ”SAS” i kommentarfeltet. 

 
 
Stellene er i farverne sort, hvid og sølvgrå fra producenten Conset samt løfteevnen er 80Kg. 
Bordpladeudvalget er stort, der er både finer, laminat og linoleum. 
 
 
Tilbuddet er eksklusive levering, produkterne skal afhentes i butikken eller kan leveres mod betaling for 
fragt. 
 

 
 
På vores andre produkter gives følgende rabat: 

Fabriks nye produkter 10%  

Brugte produkter 20% 

 
(Gælder ikke fabriks nye tilbudsvare). 
 

https://www.creativ.dk/shop/haeve-saenkeborde-308c1.html


Der er også denne enkelt søjle model: 

 
Varenr. 109649 – Pris: 2.125,00 kr. / Bord størrelse 100cm bred (Eks. Normal pris: 2.375,00 kr.) 
Varenr. 109650 – Pris: 2.125,00 kr. / Bord størrelse 100cm bred (Eks. Normal pris: 2.375,00 kr.) 
 

Jeres pris vil være 1.900,00 kr. 
Dette gælder også 100 cm bred. 
Priserne er inklusiv moms, da det er hjemmearbejdspladser. 
 
 
Vi har et stort udvalg af både brugte og nye kontorstole: 
Se mere her: https://www.creativ.dk/shop/kontorstole-323c1.html 
 

 
 
Se flere eksempler på møbler her www.creativ.dk 
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