
De beste
fordelene
til deg i
landbruket



Over 40 rabatt- 
avtaler hele året, 
enkelt og smart
I Agrol jobber vi for deg i landbruket. Ved å tilby 
rabatterte avtaler på varer og tjenester fra kjente 
leverandører, sparer du både tid og penger i hver- 
dagen. Så blir det opp til deg å høste alle godene. 

For å benytte Agrols fordelsprogram må du være 
medlem i en av disse organisasjonene:  

• Norges Bondelag
• Felleskjøpet Agri 
• Felleskjøpet Rogaland Agder SA
• Norges Bygdekvinnelag
• Norges Bygdeungdomslag
• Glommen Skog SA, Mjøsen Skog SA, Viken Skog SA, 

AT Skog SA, Vestskog SA, Allskog SA
• Medlemskapet ditt må være aktivt og betalt.
 
 
 
 

Les om Agrol-fordelene i denne brosjyren. 
Registrer deg/logg inn på agrol.no, se rabatter  
og ta avtalene i bruk.

Agrol støtter norsk landbruk 
med felles innkjøpsfordeler, 
og eies av Norges Bondelag 

og Felleskjøpet.

GODE ANSATTFORDELER: Agrols fordeler  
gjelder også ansatte i bedrifter tilknyttet Norsk  
Landbrukssamvirke og deres datterselskaper.

HØST
ALLE
GODENE



Spar tusenvis av kroner med flere 
av markedets beste bilrabatter

Enklere hverdag med smarte  
løsninger for nett og mobil

Skal du investere i ny bil er pris selvsagt viktig, og 
med gode Agrol-rabatter gjør du et godt bilkjøp. 
Når du har tenkt på hvilke funksjoner drømmebilen 
skal ha, velg blant 11 bilmerker og mange modeller. 

Rabatten gjelder ved kjøp eller leasing av ny bil,  
og forutsetter 12 måneders medlemskap. 

Mye å spare på drivstoff, dekk og bilservice
Du får billigere bensin, diesel og anleggsdiesel hos 
Circle K, Best og Eco-1 når du betaler med Agricard.  
Og trenger du dekk eller verkstedtjenester, bruk 
Agrol-rabatten din hos Vianor, Dekkmann eller  
SnapDrive.

Bedre dekning, raskere nett, gode datapakker,  
mer plass, smarte mobiltelefoner og sikker bruk ...  
Telenor er en pådriver for denne utviklingen. Det 
kan du dra nytte av, til å effektivisere driften eller 
dekke nettbehovet til deg og familien. 

Som Agrol-bruker får du knallgode fordelspriser  
på flere tjenester og produkter hos Telenor. 

Agrol-avtalen gjelder Telenor Bedriftsabonnement 
og krever eget organisasjonsnummer.

Lær IT-programmer via nettkurs
Ønsker du å bli bedre på Microsoft- og Adobe- 
programmer, eller Outlook m.m.? Hos Knowledge 
Group får du Agrol-rabatt på nettbaserte kurs.

BIL TELEFONI OG IT

• Mobilabonnement 

• Bredbånd

• Office 365 og andre nettløsninger



Få bedre kontroll på energiutgiftene 
gjennom året

Er du usikker på om du har riktig strømavtale? Da 
kan du trygt bruke de fordelsavtalene Agrol har 
forhandlet frem med Eidsiva og NTE. De kjenner 
landbruket godt, og er gode rådgivere når du skal 
velge en strømløsning tilpasset ditt forbruk.  

Hva er dine behov?
Ønsker du den rimeligste strømavtalen over tid, 
og tåler at strømprisen går opp og ned, er spot/
innkjøpspris riktig avtale. Trenger du en jevn og 
forutsigbar strømpris uten store pristopper passer 
en forvaltnings avtale. En solcelleløsning eller en 
elbillader kan også være smart å vurdere.

Spar penger på landbruksdiesel og propan 
Trenger du diesel til gårdstank, er det lurt å bruke 
Agrol-rabatten din hos Circle K eller Preem. 

Du får også rabatt på propan/LPG til oppvarming 
gjennom Kosan Gas og Flogas Norge.

ENERGI

Ta vare på hus og driftsbygg -  
og sjekk el-systemet

Med Agrol-avtalene kan du redusere utgiftene til 
drift og vedlikehold, enten du skal pusse opp, bygge 
nytt, ordne det elektriske eller forebygge skader. 

Få jobben gjort

• Montér, Optimera og Flisekompaniet: Bruk Agrol- 
rabatten dine på byggevarer, interiør og fliser. 

• Cramo og Ramirent: Spar penger når du trenger  
å leie lift eller andre maskiner.

• Staples* og Norengros: Kjøp rimeligere forbruks- 
materiell. *Få rabatt ved å betale med Agricard. 

Bruk dyktige fagfolk til viktige oppgaver
Et gammelt el-system er skumle saker. Gjennom 
Elfag får du gode priser på elektrikertjenester og 
brannvernkontroll. 

Trenger du hjelp til å bekjempe skadedyr? Hos 
Rentokil får du rabatt på oppdrag, serviceavtale, 
skadedyrkontroll og produkter. 

GÅRD OG BYGG



Vi gjør store avtaler slik at du  
kan høste godene

Noen hverdagsbehov dukker opp intuitivt og  
andre kommer mer snikende. Agrol skal gjøre  
hverdagen din litt enklere, og derfor jakter vi på 
gode priser på produkter og tjenester du kan ha 
nytte av. 

Fordelsrabatter hos solide leverandører  

• Brilleland: Bruk Agrol-rabatten hos Brilleland på  
briller, solbriller, kontaktlinser eller vernebriller.

• Memira: Utfordringer med synet? Start med en  
undersøkelse, og sjekk om du kan forbedre synet  
gjennom øyelaser eller linsebytte.

• Scantrade: Husk at du får rabatt på sport- og  
fritidstøy i Agrols nettbutikk. Der kan du kjøpe  
kvalitetsprodukter til trening og hverdagsbruk.

• Interflora: Si det med blomster. Så enkelt kan du 
gjøre det. Bestill blomster i Interfloras nettbutikk,  
og vipps er de på vei. 

• Peppes: Ta en tur til en av Peppes restauranter,  
og bli fristet av rabatt på pizza eller annen meny. 

HJEM OG FRITID

Få reisebudsjettet til å strekke  
litt lenger

Reiseplaner eller reisedrømmer? Da kan gode  
Agrol-rabatter bidra til en positiv reiseopplevelse. 
Enten du skal utforske nye land og byer, reise 
tilbake til kjente steder, eller bare vil komme enkelt 
fra a til å, er det kjekt å bruke nyttige prisfordeler.
 
Unn deg en god hotellopplevelse
Bruk Agrol-forde lene dine hos Scandic Hotels,  
Nordic Choice Hotels eller Thon Hotels, og få  
rimeligere hotellrom i Norge og i utlandet. Med  
så mange hotellalternativer kan du lett finne det  
hotellet som passer dine behov, enten du reiser 
med familien, venner eller andre. 

Leiebil gir deg ekstra frihet 
Noen ganger er leiebil mest praktisk og andre 
ganger er det eventyrlysten som kaller. Uansett,  
får du alltid Agrol-rabatt på leiebil hos Europcar  
og Sixt, i Norge og utenlands. 

REISE



AGRICARD

Landbrukets eget kreditt-  
og fordelskort - til ditt bruk
Agricard er et trygt kreditt- og fordelskort, som  
gir deg handlingsrom og fleksibilitet i hverdagen.  
Agricard er tilgjengelig i tre varianter:

Felles for alle kortene er gode betingelser og 
forsikringer, mulighet til å utsette betaling, god 
oversikt over transaksjoner m.m. 

Du får også gode rabatter på bl.a. drivstoff, dekk  
og forbruksvarer. Det gjør kortet både til et smart 
fordelskort og praktisk kredittkort.

LES MER OG SØK OM KORT PÅ AGROL.NO.

Effektiv rente 25,49, 
v/15.000,- o/12 mnd. 
Kostnad 1.865,43 kr. 
Totalt 16.865,43 kr.

Bruk Agrol- 
fordelene dine
Over 40 spesialtilpassede avtaler innen 
syv ulike områder er klare til deg, forut-
satt at du har riktig tilknytning. Når du 
først er blitt bruker, kan du høste alle 
godene, slik det passer deg. 

SÅ ENKELT KOMMER DU I GANG

1. Sjekk om du har rett til å bruke  
Agrols fordeler. Se innledende  
informasjon i denne brosjyren  
eller på agrol.no. 

2. Registrer deg og logg inn som  
bruker på agrol.no. Da får du tilgang 
til prisinformasjon og rabatter. 

3. Er det noe du lurer på, se ofte stilte 
spørsmål på agrol.no.

Velkommen som  
Agrol-bruker ♥

    

        

Vi tar forbehold om trykkfeil og eventuelle endringer i avtalene.

1

2

3

• Agricard Firma - med firmaansvar for deg  
som er bonde eller for bedriften. 

• Agricard Ansatt - med personlig ansvar for 
bønder, ansatte og pensjonister.

• Agricard Privat - med personlig ansvar for deg 
som er tilknyttet en landsbruksorganisasjon  
og ikke har organisasjonsnummer.



www.agrol.no
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