Hvor kan man benytte medlemsskabet af Kabe Club Danmark, til at opnå rabat?
1
Gas opfyldning i Tyskland
Färber Gas GmbH Westerallee 143
24941 Flensburg
Her kan der opnås 0,40 Euro pr. flaskefyldning ved fremvisning af gyldigt KABE Club Danmark
medlemskort.

2
10% på indkøb af campingudstyr i butik, ved fremvisning af gyldigt Kabe Club Danmark
medlemskort:
Østsjællands Camping Center Aps
Jersie Strandvej 88
2680 Solrød Strand

3
Som medlem af Kabe Club Danmark, kan man besøge Broager Strand Camping, til Asci priser, dvs.
Pr overnatning for 2 personer, Kr 165,00 incl 4 kw strøm og hund, valgfri plads hele året, ( i ugerne
26-33 kun plads 58-100) Ved 7 overnatninger er en overnatning gratis.

4
Som medlem af Kabe Club Danmark, kan man besøge Tønder Camping i 2022 til en speciel kabe
pris. Kr 160,00 kr pr døgn, for 2 personer incl strøm. Der må holdes på autocamperpladsen (40
pladser) hvis de er ledige. Billetter til svømmehal kan købes i reception: Voksne kr 20,00 Børn kr
10,00. Gyldigt medlemskort skal fremvises.

Tønder camping, en del af Tønder Sport & FritidsCenter

5
Vi har lavet en aftale med X-Sol, Danmark, om at medlemmer af Kabe Club Danmark kan få 15%
rabat på ikke nedsatte vare. Der gives ikke rabat på fragt.
X-Sol, Danmark, forhandler alt som skal bruges i forbindelse med montering af solceller mm på
campingvognen. Butikken er en webshop, når rabatten skal indløses skal koden “KABA15RABAT”
benyttes. Koden skal tastes når man får vist “indkøbskurven”, øverst til højre i feltet “Rabatkoder”.
Rabatkoden er personlig og må ikke videredeles til andre grupper/personer som ikke har noget
med Kabe Club Danmark at gøre. Webshoppen indeholder er kundeservice som kan svar på
spørgsmål, om produkterne

X-Sol, Danmark findes på www.x-sol.dk.

6
Hvis du ønsker at camperer på en af de ca 45 pladser i Danmark og Sverige som hører under First
Camp, kan man opnå 20% rabat på person og pladsgebyr i 2022.
Hvis du skal benytte dig af tilbuddet skal der ved booking oplyses en kode (denne kode kan fås ved
henvendelse til formanden, ved at finde den i filbiblioteket på facebook . FirstCamp vil ikke have at
vi skriver koden i bladet eller på vores hjemmeside.
Koden skal indtastes i sidste del af bookingen, man kan også opnå rabatten hvis man kører ind på
pladserne uden booking, så skal kode og medlemskort blot vises. Aftalen gælder ikke i ugerne 2830
Se mere om First Camp kæden på www.firstcamp.dk

7
CampOne
Ved køb af CampOneVIP kort hos CampOne i 2022, kan man mod fremvisning af gyldigt
medlemskort får rabat på kr 200 se mere på https://campone.dk/campone-vip

8
Camping-Specialisten.dk og Kabe Club Danmark har indgået en samarbejdsaftale.
Alle medlemmer af Kabe Club Danmark, har mulighed for at få rabat ved Camping-Specialisten.dk i
både Silkeborg og Ormslev.

Vi kan opnå 10% i rabat på veller ærkstedsarbejde, samt på reservedele. Dog ikke, hvis man
allerede er i en rabatordning.
Desuden ydes der 10% rabat i butikkerne ved køb af udstyr, dette gælder dog IKKE ved køb af
campingvogne, autocamper, trailer og fortelte eller i forvejen nedsatte vare.
Rabatten opnås ved at fremvise gyldigt medlemskort til Camping-Specialisten.dk

