
RABATTER OCH FÖRMÅNER FÖR MEDLEMMAR I SMK
Klubbkvällar med rabbaterade priser, Höstklubbträff, Årsstämma med föredrag och förplägnad. 
Fri tillgång till klubbholmen Sandöarna och alla dess aktiviteter. http://www.svinningemarinaklubb.nu

Billigare försäkringspremie i Svenska Sjö. Genom båtklubben är du delägare i Svenska Sjö och det 
ger dig direkta fördelar som mer omfattande villkor, resultatbonus för medlemmar och smidig  
skadereglering. https://svenskasjo.se/

Rabatt på Gulfmacken i Vaxholm. 30 öre/liter diesel. 
https://www.facebook.com/GulfVaxholm/

Rabatt på Lådnamacken. 10 öre/liter.  
http://www.ladnamacken.se/

Hyr din båt genom Gåshaga Marina och erhåll 8% rabatt. 
http://www.gashagamarina.se/

Segel & Kapell i Haninge erbjuder 15% rabatt på tvätt och reparationer av segel och kapell. 
http://www.segelokapell.se/

SMK medlemmar har 5% extra rabatt, utöver andra gällande rabatter när de bokar Navigares egen 
flotta (i nuläget cirka 230 båtar runt om i världen).  https://www.navigaremoments.se/ 

Batteriexpressen erbjuder SMK medlemmar 15% rabatt från ordinarie pris på alla batterier, laddare 
och tillbehör. Skriv bara in kampanjkod SMK vid beställning via webben eller uppge SMK om ni  
kommer in till vår butik i Upplands-Väsby. http://www.batteriexpressen.se

Flatmo erbjuder 10% på skräddarsydda textila inredningar för båt, husvagn och lastbil. Kontakta 
info@flatmo.se för mer information. http://www.flatmo.se/

Wrap-It Solutions erbjuder en 5 % rabatt om bokning görs innan 31 augusti 2018. Boka via Petra 
0706-97 86 05 eller via info@wrap-it.se. Uppge kod SMK och medlemsnummer när ni bokar. Wrap-It 
erbjuder också polering och lättare reparationsarbeten av båtar.http://www.wrap-it.se/

Chaircleaners erbjuder förmålig rabatt på kapelltvätt. Då ingår tvätt, mögelbehandling,  
fönsterpolering och impregnering. Chaircleaners ordnar även tvätt på bomkapell, segel, sprayhood.  
http://chaircleaners.se/ 

Navigationsgruppen erbjuder 10% på samtliga navigationskurser för privatpersoner, samt bra rabat-
ter på säkerhetsutrustning och sjukvårdsutrustning. Kontakta info@navigationsgruppen.se och uppge 
ditt medlemsnummer samt kod SMK2017 för mer information.  http://www.navigationsgruppen.se

Medborgarskolan Stockholmsregionen erbjuder 20% rabatt på de teoretiska kurserna i förarintyg och 
kustskepparintyg. Uppge SMK17 och medlemsnummer vid bokning. 
http://www.medborgarskolan.se/regioner/Wregion-stockholm/kommuner/stockholm/

Martec erbjuder10% rabatt för medlemmar i SMK. Använd rabattkod ”SMK”.  
Gäller även webshoppen. http://www.martec.se

Seapax är ett sjösäkerhetsföretag med butik på Rålambshovsleden 42, Stockholm.  Det ska vara kul 
och enkelt att handla av oss och vi siktar alltid på högsta servicenivå. Hos oss hittar du kläder som 
håller dig torr och varm. Livflottar, nödsändare & annan utrustning. För dig som vill ha mysfaktor om-
bord, kolla vår marina inredning. 100% nöjd garanti! Välkommen med din förfrågan eller beställning 
till vår kundtjänst: tfn 08 562 158 70, mail: info@seapax.se. Medlemmar i SMK erhåller 15% rabatt på 
ej rabatterade varor, gäller ej livflottar som offereras separat. Vid beställning online, notera SMK så 
dras rabatten av på fakturan som går via Klarna.Välkomna!

KRYSSA TILL BÄTTRE PRISER OCH TA DEL AV EXKLUSIVA ERBJUDANDEN
Kryssa lugnt mellan Stockholm och Åbo, Helsingfors, Tallinn och Riga bland kobbar och skär. Njut 
av shopping, barhäng, underhållning och avkoppling. Smaka på Östersjöns bästa skaldjur och välj 
bland restauranger med både nordiska och internationella smakriktningar. Just nu får ni upp till 20% 
rabatt på våra kryssningar. Gäller ej specialkryssningar och antalet platser är begränsade.  
Boka med bokningskod: 107236   https://www.tallinksilja.se/rabatten
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