
GJØR ARBEIDSDAGEN DIN MER EFFEKTIV  
- OPPRETT EN AVTALEKONTO* I BAUHAUS 
OG FÅ TILGANG TIL EN LANG REKKE  
PROFESJONELLE SERVICETJENESTER:

Strakskonto
Flere kontokort
Prosjektregistrering
Online kontotilgang
Utsendelse av tilbud og fakturaer
Konto med kreditt
Fast rabatt
Gode betalingsbetingelser
Bestillingsservice
Ring & Bestill
24 timers tilbudsservice
Leveringer tilpasset ditt behov
Full returrett
Bransjens beste åpningstider

HAR DU BEHOV FOR KREDITT 
Vi kan tilby våre Proff-kunder en rentefri kreditt 
løsning. Kredittrammen bestemmes ut fra ditt 
selskaps økonomi, men normalt finner vi alltid en 
god løsning.

•  Nystartet og enkeltmannsforetak uten regnskap kan 
få kreditt ved å opprette en bankgaranti. Du kan også 
sette inn penger på din egen konto, slik at du løpende 
kan handle på den.

•  Etablerte virksomheter innvilges kreditt ut fra siste 
års regnskap og øvrige registreringer. Ønskes en  
høyere kreditt kan det alltid kombineres med en 
bankgaranti.

•  Offentlig virksomhet og institusjoner har ingen 
kredittrammer

BANKGARANTI:  Det er både rimelig og enkelt å  
reise en bankgaranti. Ofte kan det gjøres online via 
din banks hjemmeside. BAUHAUS betaler etable-
ringgebyret for garantien tilbake på din konto.

Du kan handle i vår Proff Nettbutikk hele døgnet.

Vi har en Proff Service avdeling i hvert varehus - 
kom innom og snakk med oss.

Bli avtalekunde og få fast 10% rabatt*
*Se betingelser for rabattsatser på bauhaus.no/proff  
eller spør i Proff Service-avdelingen i ditt lokale varehus.

Vi ha 120.000 varelinjer på lager - alt innen bygge-
varer og og proffesjonelt verktøy.
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LIERTOPPEN   Gjellebekkveien 1, 3420 Liertoppen 

         Tlf.  66 840 300 

VESTBY                          Kleveveien 2, 1540 Vestby 

         Tlf. 67 221 600

KJØR DIRKETE INN I VÅR DRIVE-IN TRELAST
Har du behov for å hente en større mengde varer?  
Alle våre varehus har Drive-In Trelast - du kjører direkte 
inn i vår Drive-In og der kan du enkelt og greit laste opp 
varene du skal ha.

AVTALEKUNDER

10%
*Avtalekunder får fast rabatt ved kjøp over  

kr. 24.000,- + mva. innen 12 mndr. fra opp-

rettelsesdato. Gjelder med tilbakevirkende 

kraft på alle varer solgt til normalpris.

ÅPNINGSTIDER I VAREHUSET
MANDAG - FREDAG   KL. 7-21  
LØRDAG    KL. 9-18

Vi gjør det 
enklere for 
deg med en 
avtalekonto
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