Reiseavtaler for NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
Som ansatt og organisasjonsledd i Norsk Fysioterapeutforbund har du muligheten til å benytte deg av Visma
Innkjøpssamarbeid når du bestiller flyreiser, hotell, taxi og leiebil. Avtalen gir deg tilgang på rabatterte priser fra
ulike kvalitetsleverandører.
Visma Innkjøpssamarbeid er et innkjøpssamarbeid for Norsk Fysioterapeutforbund.

Norwegian
6 % på Restriktiv/LowFare-billetter og 16 % på Flexbilletter. (Gjelder ikke
kampanjepris/gruppebilletter). Du får også Fast Track på en rekke flyplasser.
Avtalekode: VISMFYS
Slik fungerer det:
Legg inn avtalekoden på din profil på norwegian.no i forkant av bestilling for å få rabatt. Slik registrerer du din
avtalekode på norwegian.no
Logg inn, registrer avtalekoden og bestill flyreise med rabatt »

Nordic Choice Hotels
7 - 12 % rabatt på hotellovernatting.
Bedrifts-ID: 60586702
Slik fungerer det:
For å få rabatt må du bli medlem i Nordic Choice Club og legge inn bedrifts-ID på din profil.
Slik legger du inn bedrifts-ID hos Nordic Choice Hotels.
Bli medlem i Nordic Choice Club »

Thon Hotels
13 - 19 % rabatt på hotellovernatting.
Slik fungerer det:
Du booker overnatting på thonhotels.no.
For å få rabatt må du logge inn med:
Medlemsnummer, e-post eller firmanavn: Unio
Passord eller firmakode: TVA013575

Logg inn og book overnatting med rabatt »

First Hotels
15 % rabatt på hotellovernatting.
Slik fungerer det:
Du booker overnatting på firsthotels.no.
Bookingkode: FHCVISMAMA

Husk å bruke bookingkoden uansett hvordan du bestiller.
Book overnatting med rabatt »

Hertz
20 % rabatt på leiebil.
Slik fungerer det:
Du bestiller leiebil på hertz.no.
Rabatt/CDP/Club kode: 700800

Husk å oppgi Rabatt/CDP/Club kode ved bestilling.
Bestill leiebil med rabatt »

Norgestaxi
22 % rabatt i Oslo, 20 % rabatt i Bergen, 15 % rabatt i Buskerud og 10% rabatt på
taxi i Stavanger og Trondheim. (Gjelder ikke fastpris til flyplasser).
Avtalekode: vismakunde1
Bestill taxi ved å laste ned Norgestaxi appen på App Store eller Google Play. Fyll inn påkrevde opplysninger og
fyll inn avtalekoden under fanen "avtale".
Se veiledning her »

Frogner House Apartments
15 % rabatt på overnatting i Serviced Apartments i Oslo og Stavanger.
Slik fungerer det: Du booker overnatting ved å sende mail til amto@frognerhouse.no
For å få rabatt må du oppgi følgende i mailen:
Gjestens navn:
Ønsket opphold:
Firmanavn:
Avtale: Visma
Innen kort tid vil du få bekreftelse på bestilling. Du kan se dynamiske priser og ledighet på rom her, men det er
viktig at bestillingen sendes per mail for å oppnå rabatt.

