
Hvis ditt kjøp (innen for en 12 måneders periode) hos  
BAUHAUS overstiger kr 25.000,-, får din konto automatisk 
tildelt en rabattavtale.
Det vil si at du etter dette får 5% i rabatt på alle dine kjøp
(ikke gjeldende på spesielle prosjektpriser). Overstiger ditt 
kjøp kr 50.000,- innenfor samme periode, vil vi tildele din 
konto en enda bedre rabattavtale. Det vil si at du heretter  
får 10% i rabatt på alle dine kjøp (ikke gjeldende på spesielle 
prosjektpriser).

RETURRETT

30 dages full returrett mot  
kvittering og i uåpnet 
emballasje. 

BESTILLINGSVARE-
SERVICE

Hvis du leter etter et helt spesielt 
produkt som du ikke kan finne i 
vårt sortiment, er du velkommen 
til å kontakte en av våre 
medarbeidere – så vil vi forsøke 
å bestille varen til deg.

VEKSTGARANTI  
PÅ FLERÅRIGE  
PLANTER

Hvis planten dør i løpet av det 
første året, bytter vi den i en 
ny. Husk å ta med kvitteringen. 
Garantien dekker ikke hvis 
planten har dødd på grunn av 
frost eller uttørkingsskader.

KAPP OG KUTT

Benytt deg av vårt profes- 
sjonelle sagverk. Vi kutter etter  
de målene du ønsker.

TONING 
I ALLE 
VERDENS 
FARGER

Vi toner maling i den fargen du 
ønsker, og vårt fagutdannede 
personale gir gjerne gode råd 
og veiledning.

Kom innom varehuset med mål 
og tegning av benkeplaten din, 
så får du høre om de mange 
spennende mulighetene.

FÅ DIN SKREDDERSYDDE 
BENKEPLATELØSNING LEVERT 
INNEN  
3 UKER

RABATT 
HELT UTEN 
Å SPØRRE

LÅN EN TILHENGER 
GRATIS

Har du kjøpt mye kan du  
alltid låne en tilhenger til  
hjemtransporten - helt gratis.

UTLEIE

Vi har et kjempestort  
utleiesortiment. 
Book direkte på bauhaus.no

NØKKELSERVICE

Vi sliper din nøkkel for deg 
mens du venter.

FOR MER INFORMASJON  
OG SØKNAD OM 
PLUS CARD PRIVAT 
- KONTAKT DITT LOKALE  
BAUHAUS

RÅDGIVNING

Uansett hvilke oppgaver du er i 
gang med, så kan våre fagfolk 
gi deg gode råd og veiledning.

GARANTI

Vi har 5 års garanti på alt  
el-verktøy. 
Det er din sikkerhet for kvalitet.

5 ÅRS
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forside
OPPTIL 10% RABATT 
PÅ ALT DU KJØPER
Med BAUHAUS PLUS CARD privat

LIERTOPPEN
Gjellebekkveien 1, 3420 Lierskogen

Mail: inf.liertoppen@bauhaus.no, tlf: 66 84 03 00  

Lier
top

pen

Drammens
vei

en

G
jellebekkstubben

VESTBY
Kleverveien 2, 1540 Vestby

Mail: inf.vestby@bauhaus.no, tlf: 67 22 16 00

VI MATCHER ALLE  
PRISER PÅ IDENTISK 
VARE - DIN TRYGGHET!
Når du handler i BAUHAUS, er du ikke bare sikret det største lagerførte 
utvalg til både små og store prosjekter i og rundt boligen, men du er 
også sikret den beste prisen. 

Vi overvåker systematisk konkurrentene sine priser og foretar løpende 
prisundersøkelser. 

Hos oss kan du velge mellom det største og mest aktuelle utvalg uten å 
være bekymret for å betale for mye, hverken online eller offline. 
Vi matcher alle priser uten diskusjon på identisk vare.  

Vi gir deg 12% av prisforskjellen dersom du allerede har kjøpt produktet 
hos BAUHAUS til en høyere pris enn konkurrentens.  Du trenger kun å ta 
med deg kvitteringen og dokumentasjon fra konkurrent og vi matcher.

For BAUHAUS Proff Service avtale-
kunder og Prosjektkunder gjelder 
de alminnelige kontobetingelsene.

Les mer om vår Lavprisløfte på  
www.bauhaus.no

OVER 120.000 VARER PÅ LAGER
Vi har alltid varene du trenger på lager, og i store mengder. 
Skulle vi mot formodning ikke ha det du trenger, er det 
bare å si fra så forsøker vi å skaffe det så raskt som mulig.  
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MANDAG - FREDAG 
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LØRDAG 
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