
ATIB-RABATKORT

Hvad er ATIB-rabatkort?
Som abonnenten på ATIB.dk får du tilsendt et rabatkort med en rabatkode, som giver dig fordele ved at købe varer på 
A-sport.dk og/eller til at booke ATIB-kurser. 

20% rabat på a-sport.dk
Som abonnenten på ATIB.dk får du en rabatkode, som giver dig 20% rabat ved køb af varer på a-sport.dk. Rabatkoden 
kan anvendes på mere end 5.000 varenumre i webshoppen på www.a-sport.dk.

10% rabat på ATIB-kurser
Ved Mellem- og Fuld Pakke får du 10% rabat på alle ATIB-kurser og workshops. Din rabatkode er den samme for både 
20% og 10% rabatter, og den gælder for dem begge.

Du får tilsendt 4 rabat-plastikkort med en kode, så du og dine kollegaer altid har den ved hånden. 

Hvordan bruger jeg min rabatkode?
For at indløse 20% rabat på a-sport.dk
Indtast din rabatkode i det tomme felt og klik på ’Opdatere kurv’ i indkøbskurven på www.a-sport.dk. Rabatten vil blive 
fratrukket automatisk.

For at indløse 10% rabat på ATIB-kurser
Rabatten fratrækkes på fakturaen ved fakturering.

Hvem har ret til ATIB-rabatkort?
20% rabat på a-sport.dk
Alle tre ATIB-abonnementer, dvs. Grund-, Mellem- og Fuld Pakke giver dig ret til at have ATIB rabatkort, hvilket kan 
anvendes på www.a-sport.dk. 

10% rabat på ATIB-kurser
Mellem- og Fuld Pakke giver dig ret til 10% rabat på alle ATIB-kurser og workshops. 

Hvor længe er rabatkortet gyldigt?
Rabatkortet er gyldigt i hele abonnementsperioden fra den første t.o.m. den sidste abonnementsdag, og må kun 

anvendes af abonnementsejeren. 

Rabatkortet kan ikke anvendes til:
Rabatkortet kan ikke kombineres med ATIB pointsystem eller andre rabatter, specialpriser, kampagner eller lignende.

God fornøjelse!
De bedste hilsner
ATIB

LAD OS SAMMEN GØRE LÆRING AKTIVAKTIVITET TRÆNING INDLÆRING BEVÆGELSE



ATIB placerer bevægelsen i centrum. Aktivitet, Træning, Ind-
læring og Bevægelse er nøgleord for at skabe den optimale 

løsning for undervisning, hvad enten det udspiller sig i skolen, 
i børnehaven eller i idrætsforeningen. Både i vores visuelle 

fremtoning og backstage arbejder vi intensivt på at være med 
til at løfte et ansvar om at skabe de idéelle rammer for en god, 

varieret, spændende og sjov undervisning i bevægelse. 

Besøg os på www.atib.dk
Eller kontakt A-Sport på
tlf:  9751 0717 
e-mail:  atib@a-sport.dk

FOR YDERLIGERE INFORMATION:

AKTIVITET - TRÆNING - INDLÆRING - BEVÆGELSE


