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KLUBBAVTALE

KRISTIANSAND

PISTOLSKYTTERE

Avtaleir: 2022

KLUBBAWALE

lntensjonen med denne avtalen er 5 samarbeide mot ett felles mdl om A g16r" hverandre gode.
PVAS's rolle som leverand@r er 5 yte service og konkurransedyktige priser til klubb og dens
medlemmer slik at det vil vare attraktivt for skyttere og nybegynnere 6 bli og fortsatt vere medlem
hos KPS. P6 den mdten vil PVAS avtalen virke som ett trekkplaster for nye medlemmer, og samtidig
vere med p5 6 holde pA medlemmer i KPS.

KPS's rolle som kunde og samarbeidspartner skal p5 sin side foretrekke 5 benytte seg av PVAS som
leverandOr - si langt det er mulig. KPS som klubb skal ogsi oppfordre og tilrettelegge for sine
medlemmertili benytte PVAS som leverand6r.

Sammen skalvi bruke mottoet; <Det skal l6nne seg 6 vere KPS medlem>r.

Vi tilbyr klubber og organisasjoner en klubbavtale for materiell klubben Onsker 5 kjOpe sentralt. Dette
kan vere v6pen, ammunisjon og bane- og skyttermateriell hvor klubben vil fi rabatterte priser.

Vi Onsker at En person i klubben st6r ansvarlig for innkjopene, slik at dette blir en ryddig prosess.

MEDLEMSRABATT

For medlemmer i klubben kan vi tilby en rabattavtale for innkj6p av utstyr, v6pen, ammunisjon eller
annet relevant utstyr. Rabatten vil variere pd forskjellige produkter/produktgrupper. Rabatten
benyttes i vir butikk i Kristiansand. Husk gyldig medlemskort!

Nedenfor har vi listet opp produkter og merker vi primart forhandler, og fOlgelig kan gi ekstra gode
rabatter p5. Kontakt oss dersom det er noe spesielt dere Onsker priser p6 utover dette.
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VAPEN (Kat.t)
o Sig Sauer
r Grand Power
oCZ
o Smith & Wesson
o Browning
o STP

' Spohr

(Kat.l)
o Hdmmerli
o Walther
o Glock
o Ruger
o Magnum Research
o Tanfoglio
. Laugo

AMMUNISJON
Aguila
MagTech
Winchester
cct
Sellier & Bellot
CamPro kuler

(Kat. t)

HYLSTER & RIGG (Kat.ll)
o CR Speed
o Double Alpha
o Escort

DIVERSE TILBEHOR

o Raufoss (vipenskap) (Kat.l)
o Tetra Gun (Kat.ll)
o Rescomp Handgun (Kat.ll)

Technologies (CR Speed)
o Double Alpha (Kat.lt)

SKYTEBANEMATERIETL (Kat.ll)
o Kromer
. CED

o Skivelapper



10% pA alle varer i varekategori 1 (Kat.l)

15% pA alle varer ivarekategori2 (Kat.ll)

Ra battsatsene trekkes fra ordinar vei ledende utsalgspris.
NB!! Gjelder ikke ved kampanjer ogleller tilbud.
For 6 fi rabatt ved medlemskjop mi gyldig medlemsbevis fremvises i butikken

Ammunisjon bestilt av klubb kan bli levert pi banen hvis onskelig, etter avtale.

ANDRE FORDELER VED SAMARBEID

o Utl6n av vSpen ved behov (dette avtales narmere)
o Sponsor deltagelse med premier til stevnerf arrangementer som KPS

a rra ngerer
o Egne ammo priser ved spesielle tilbud

OBS! Det skilles mellom klubb- og medlemskjOp.

BETINGELSER FOR SAMARBEID

. Synlig reklame/banner etc. i klubbens lokaler/bane.
o Prioritert levera ndLr av v5pen, utstyr og ammunisjon
o Rett til standplass etc. p5 stevnerf arrangementer
o Logo plassering og henvisning til oss pi klubbens web-/facebook sider

Kristia nsa nd, 24.02.2022
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Avtalen signeres for 1 (ett) 5r av gangen.

ersens Vd ager AS for Kristiansand Pistolskyttere


