
 
 

 

Spar penge med Rabatportalen 

 

Udgifter til brændstof, telefon og hoteller kan hurtigt løbe op. Er du medlem af dofk, kan du få store besparelser 

via Rabatportalen. 

 

Medlemmer af dofk er automatisk også medlem af Håndværksrådet. 

Det betyder, at du frit kan benytte dig af alle de fordele, der er forbundet med et medlemskab, bl.a. store 

besparelser via Rabatportalen. 

 

Hvor kan du spare penge? 

På Rabatportalen kan du spare penge på alt fra udlejning af biler, sommerhuse, vejhjælp, lønsystemer til 

teaterbilletter.  

 

Du kan eksempelvis sparer penge på: 

 

Brændstof - Hos Statoil, Q8 og Shell får du en rigtig god besparelse på benzin, diesel, fyringsolie og 

vask.  

 

Telefoni – Hos Telenor og TDC får en markant rabat på din regning til mobil, bredbånd og fastnet.  

 

Hoteller – Hos Arp Hansen Hotel Group får du rabat på hoteller med de mest attraktive adresser i 

København. Scandic er eksempelvis placeret over hele landet og altid tæt på en motorvej. 

 

 
Sådan logger du på Rabatportalen 
Vil du se alle rabataftalerne, skal du være logget ind på Håndværksrådets medlemsnet. 

For at kunne logge ind på Medlemsnet, skal Håndværksrådet have modtaget oplysning om dit CVR-nummer 

- evt. via dofk. 

 

 Klik på Medlemsnet 

 Opret profil i det lilla felt ved at indtaste CVR. nr., mail og kodeord. 

 Tryg på log in 

 

Klik dig ind Rabatportalen via den gule boks på "min side". På selve Rabatportalen kan du se alle aftaler og 

fordele i et let og overskueligt register.  

 

 

Sådan tilmelder du de enkelte aftaler 

Under Håndværksrådets logo står Genveje: Vælg leverandør. 

Her klikker du på pilen og scroller ned indtil du finder den leverandør du ønsker. På hver leverandørside står, 

hvordan du tilmelder dig, og hvem du skal kontakte hvis du har spørgsmål. 

 

 

Vil du vide mere 

Har du spørgsmål til Rabatportalen, eller hvordan du logger på, er du meget velkommen til at kontakte 

Håndværksrådet, Lisette Andersen på telefon 32630348. 

 


