
Det lönar sig att  
vara medlem!

Varsågod! Ett urval av erbjudanden du har med Elektrikerkortet.

Missa inte  
rabatter och 
erbjudanden



Som medlem i ett LO-förbund får du 10 % rabatt på bilbesiktning 
hos Opus mellan den 1:a och 27:e i månaden. *Gäller endast 
privatägda personbilar (max 3500 kg) som ägs av medlemmen  
och vid uppvisande av medlemskort. Erbjudandet gäller endast  
på Opus stationer och kan inte kombineras med andra rabatter 
eller erbjudanden. Besök LOmervärde.se för mer information.

10% 
 rabatt på  
 bilbesiktning*

25% 
rabatt på Nordsjö färg,  
tapeter och tillbehör

Nordic Choice Hotels erbjuder dig som medlem alltid 20% 
rabatt på boende i alla rumstyper alla dagar på aktuellt  
ordinarie pris via LO Mervärde. Upplev en härlig helg eller 
några dagar på hotell. Vårt medlemserbjudande ger dig ett 
extra bra pris när du bokar på våra hotell alla dagar i veckan. 
Nordic Choice Hotels finns i Sverige, Norge, Danmark, 
Finland och Baltikum. Läs mer och boka på LOmervärde.se

20%
 rabatt på boende

Som medlem i ett LO-förbund får du 25 % rabatt på  
färg, tapeter och tillbehör. Erbjudandet gäller i Nordsjö  
Idé & Designs 20 AkzoNobel ägda butiker och kan inte 
kombineras med andra erbjudanden. För att kunna ta del av 
erbjudandet ska du som medlem kunna identifiera dig med 
ditt förbundsmedlemskort. Läs mer på LOmervärde.se

Erbjudandena gäller till 2021-12-31 om inget annat anges.  Fler erbjudanden på LOmervärde.se/sef

Varsågod! Ett urval av erbjudanden du har med Elektrikerkortet.

Elektrikerkortet – laddat 
med förmåner och rabatter
Elektrikerna är fackföreningen för dig som är Elektriker. Vi står på  
din sida för bättre löner och säkrare arbetsmiljö. Med oss får du stöd,  
råd och försäkringar. Elektrikerna är facket med kraft.

Men det är inte allt. Som medlem i Elektrikerna får du också  
Elektriker kortet, ett kort laddat med rabatter och erbjudanden på  
resor, färg, glasögon och sånt du ändå brukar köpa. 

Hur får jag Elektrikerkortet? 
Elektrikerkortet skickas hem till dig automatiskt. Du kan sen själv  
välja att uppgradera kortet till ett betal- och kreditkort utan årsavgift.

Hur får jag tillgång till mina erbjudanden och rabatter? 
Du hittar dina erbjudanden på LOmervärde.se/sef och loggar in för att  
få tillgång till erbjudanden som erbjuds online. I vissa fall behöver du även 
visa upp Elektrikerkortet på plats för att ta del av ett erbjudande eller tala 
om att du har Elektrikerkortet om du gör köp över telefon.

Vem bestämmer vilka erbjudanden som finns? 
Elektrikerna bestämmer, i samarbete med LO Mervärde, vilka förmåner 
som ingår. De ska vara prisvärda men inte till vilket pris som helst.  
Elektrikerna kräver exempelvis att det alltid ska finnas kollektivavtal.  
Har du förslag på företag du tycker att Elektrikerna ska samarbeta  
med? Skicka tips till: kontakten@sef.se

Har du fler frågor angående Elektrikerkortet? 
Kontakta Elektrikerna på 0771-10 14 00 eller kontakten@sef.se



LOmervärde.se/sef

Fakta om LO Mervärde Mastercard: Med ditt betal- och kreditkort som ingår i Mervärde kan du göra betalningar och ta ut kontanter. 
Ordinarie årsavgift 0 kr. Kreditränta f.n. 13,90 % (2020-02-05), rörlig. Vid en utnyttjad kredit på 20 000 kr är den effektiva räntan 11,74 
% vid betalning med e-faktura (15,98 % med pappersfaktura) och det sammanlagda belopp som ska betalas är 21 218 kr vid betalning 
med e-faktura (21 638 kr med pappersfaktura). Beloppet är uträknat utifrån ett exempel där krediten återbetalas med månatliga 
avbetalningsbelopp under 12 månader (avbetalningsbelopp i snitt 1 768 kr vid betalning med e-faktura, 1 803 kr med pappersfaktura) 
och 39 räntefria dagar utnyttjats samt där krediten nyttjats utan avgift för kontantuttag. Kontantuttag kostar 3% av uttaget belopp, dock 
lägst 45 kr per uttag. Valutaväxlingspåslag är 1,65% på valutakursen. Betalas inte hela kontoskulden på en gång ska kontoskulden 
återbetalas genom månadsvisa betalningar om lägst 3%. Inbetalningsbeloppet är dock lägst 150 kr, men högst skulden på kontot. 
Aviavgiften är 35 kr/månadsfaktura, 0 kr om du använder e-faktura. Avtalet gäller tillsvidare och ångerrätt gäller.

Vid frågor om Elektrikerkortet Mastercard, ring EnterCard på 0771-94 94 00.  
Läs mer och ansök om Elektrikerkortet Mastercard på LOmervärde.se/sef 

*Vid nyinköp av hemelektronik och vitvaror. Med hemelektronik menas t ex stereo, TV, DVD-spelare, TV-spelkonsol, dock ej 
persondatorer, mobiltelefoner eller kameror med tillbehör.

Med Mastercard  
blir ditt medlemskort  
ännu bättre.

Medlemsbevis  
Förmånliga priser på hälsa och träning  
Rabatter på resor och hotell i Sverige och utomlands  
Förmånliga priser på upplevelser och nöjen  
Rabatter på glasögon och linser  
Bra priser på böcker  
Rabatter på juridisk rådgivning  
Betal- och kreditkort med 0 kr i årsavgift och  
upp till 55 dagars räntefri kredit 

Mervärde-app som ger dig full koll på dina köp och ditt saldo i realtid 
Kompletterande reseförsäkring inklusive avbeställningsskydd 
för hela familjen och upp till tre vänner 

Resestartskydd 
Självriskeliminering för hyrbil på resa i Sverige och utomlands 
Allriskförsäkring (drulleförsäkring) 2 år för produkter som köpts med kortet 
Prisgaranti på produkter som köpts med kortet 
Förlängd garanti* med ett år på produkter som köpts med kortet 
Räntefri delbetalning på enskilda köp 6, 12 eller 24 månader  
(delbetalningsavgift 27 kr/månad) 

Elektrikerkortet    
Mastercard

Elektrikerkortet 

0:-  
årsavgift


