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Alle kan kjøpe CD’er hos oss,
men medlemskap lønner seg.
Da får du medlemsfordeler
i form av rabatter!

Masovngata 18
NO-3616 KONGSBERG
NORGE

Husk
frimerke

Du kan også melde deg inn på nettet under Musikklubb
innmelding. Her kan du skrive inn 3 CD’er du ønsker deg
som velkomsttilbud til 50% rabatt, samt velge din
musikkprofil.
VELG MUSIKKPROFIL
Alle som melder seg inn må velge aktuell(e) klubbvalg.
Dette vil være bestemmende for hva slags Månedens
Album som mottas.Velg derfor det/de klubbvalg som ligger nærmet din smak. Du har likevel muligheter til å
bestille alt som tilbys i medlemsmagasinet eller nettbutikken under alle øvrige profiler

Sjekk vår nye nettbutikk!
www.etniskmusikklubb.no

Døgnåpent
supermarked
for all verdens
folkemusikk
• Fusjon og jazz • Åpent for alle
• Uten logg inn og passord!

Klubbvalg 1: Nordisk profil - Spesialvalg for norsk og
nordisk folkemusikk.
Jeg tror følgede organisasjon kan være interessert. Kontakt:

Jeg er ikke medlem og ønsker å abonnere på bladet til kr 150 pr år.

Medlemsbladet og kundekatalog Toner på Tvers er felles for alle profiler.
Som medlem mottar du dette gratis.

OM KLUBBVALGENE:
Dersom organisasjoner, lag og foreninger inngår samarbeidsavtale med
Etnisk Musikklubb, kan medlemmene der oppnå ekstra rabatter dersom
de melder seg inn i Etnisk Musikklubb
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Klubbvalg 2: Åpen profil - Tilbud fra all verdens
folkemusikk. Her finner du musikk fra alle verdensdeler.

Klubbvalg 3: Balkanprofil - Spesialvalg for folkemusikk
fra disse rike tradisjonsområdene, samt for Sentral og
Øst-Europa.

Klubbvalg 4: Keltisk profil - Spesialvalg for folkemusikk
fra det irske og øvrige keltiske tradisjonsområder;
Skottland, Bretagne, Galicia, Wales, Canada/Quebec

Klubbvalg 5: Romaniprofil - Spesialvalg for folkemusikk
av Romanifolket ; sigøynere og reisende fra hele verden.

Klubbvalg 6: Jazzprofil - Spesialvalg for jazz- og fusjonsmusikk med fokus på norsk og europeisk jazz.

Bli kjent med verdens
musikkskatter på CD!
Bli med på spennende
oppdagelsesreiser i
verdens musikk!
Meld deg inn i verdens
eneste musikklubb
for folkemusikk
Registrer deg som kunde i
Nordens største supermarked
for folkemusikk!

www.etniskmusikklubb.no
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MEDLEMSBETINGELSER:
Velg klubbvalget som passer best for din musikksmak.
Åtte ganger i året får du et medlemsblad som omtaler
Månedens Album og tilleggsalbum, som kan bestilles i
tillegg eller som alternativ. Månedens Album kommer
automatisk om det ikke avbestilles . Alle kan bestille alt
uansett klubbvalg. I tillegg påløper porto for framsendte
varer. Ved skade på mottatte varer, meldes dette omgående
og disse byttes kostnadsfritt. Uberettiget retur belaste
med gebyr på kr 50,-. Medlemsskap innebærer ingen årlig
kjøpsplikt, kun kjøp av velkomstpakken og i tillegg 5 CD’er
i løpet av hele medlemsskapet. Velger du å melde deg ut
uten å oppfylle krav til minstekjøp, blir du belastet full pris
for velkomstpakken. Verver du andre medlemmer får du
50% ververabatt. En faktura med kid nummer følger alle
kjøp.
KJØPSBONUS FOR MEDLEMMER:
Ved kjøp av 7 album pr order får du det 8 albumet gratis.
Betaler du for 11 får du 2 album gratis, betaler du for 16 får
du 3 CD’er gratis, betaler du for 20, får du 4 CD’er gratis.
Du bestemmer selv hvilke (sett opp alternativer dersom
noe er utsolgt). Vilkåret er at bestillingen skjer samlet.
ANDRE MEDLEMSFORDELER:
Du får informasjon om festivaler, kappleiker, kurs, seminar,
konserter, artister, instrumenter, tradisjoner. Du får musikk
som du elles antakelig ikke ville blitt kjent med.
INNMELDING OGSÅ GJENNOM NETTBUTIKKEN:
Plukk CD’er i handlekurven. Skriv i melding til selger at du
er nytt medlem eller gammelt medlem som melder seg
inn igjen.Velg profil og tre velkomstalbum til 50% rabatt
(de tre første i handlekurven). I dette fritekstfeltet skrives
beskjeder, f.eks at du er medlem av LFS eller andre org.
(som gir superrabatt på 12 %), avbestilling av Månedens
Album kan skje her, samtidig som du bestiller noe annet.
STIFTERE OG EIERE:
Etnisk Musikklubb er et aksjeselskap som ble dannet på
Kongsberg 8 mars 1996 av Arne Fredriksen sammen med
følgende: Folkemusikkstudiet på Rauland, Førde Internasjonale Folkemusikkfestival, Kongsberg Jazzfestival,
Landslaget for Spelemenn, Landslaget for Folkemusikk i
Barnehage og Skole, Sentret for Internasjonal Folkedans,
Telemarkfestivalen og Vossa Jazz.

Valgmuligheter som kunde
i Etnisk Musikklubb:

Innmelding i Etnisk Musikklubb
Jeg kjenner og aksepterer reglene, registrer meg som:

ENKELTKJØP
Alle kan handle hos oss, både i nettbutikken og ellers.
Men det er kun som medlem du får rabattene.
MEDLEM
Som medlem får du rabatter, billigere CD’er og fritt tilsendt
katalog. Alle som melder seg inn må velge ett av klubbvalgene. Dette vil være bestemmende for hva slags
Månedens Album du får tilbud på. Dette er som regel
satt sammen av to album med rabatt.
MedlemsbladToner på Tvers er felles for alle medlemmer,
uavhengig av valgt musikkprofil. Velg derfor den musikkprofilen som ligger nærmest din smak. Du har lilkevel
muligheten til å bestille alt som tilbys fra de øvrige profilene. Velg 3 CD’er til 50 % rabatt som velkomstilbud.
Husk å velg faktura som betalingsform når du kjøper i
nettbutikken for å få rabattene.
MEDLEM + SUPERRABATTER
Er du medlem av Etnisk Musikklubb og samtidig er medlem
av Landslaget for Spelemenn eller andre organisasjoner
som har samarbeidsavtale med oss, oppnår du superrabatt
på 12% på alle varer. Husk å velge faktura som betalingsform og skrive at du er medlem av LFS eller andre org. når
du hander. Det er først når du handler at superrabatten
registreres. Det er ikke ekstra rabatt på allerede rabatterte
tilbud som Månedens album.
KREDITTKORTKJØP
Om du ønsker å betale med kredittkort så har nettbutikken
NetAcept - en sikker betalingsmodul på nettet - for Visa
og MasterCard. Dette passer godt for de som ikke er medlemmer og for kunder utenfor Norge. Vi får ikke gitt deg
medlemsrabattene om du betaler med kredittkort, men
de som handler mye får portorabatt, siden minstetakst er
lagt inn. I musikklubben ellers er det kun utenlands- kunder
som kan bruke kredittkort. Kunder i Norge, Sverige og
Danmark får nasjonal faktura i landenes valuta.
ABONNEMENT
Som abonnent betaler du kr 150,- pr år for å motta
papirutgaven av bladet “Toner på Tvers”, men har ellers
ingen andre forpliktelser. Du bestiller aktivt det du
ønsker selv, men får heller ikke rabatter som ved medlemskap, med unntak av ververabatt.

$
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Ordinært Medlem

Abonnement Toner på Tvers

Enkeltkjøp

Superrabatt fordi jeg er
medlem av:

som har samarbeidsavtale med Etnisk musikklubb

Navn:

Etternavn:

Adresse:
Postnr.:

Sted:

Land:

Tel.:

E-post :

Jeg velger følgende musikkprofil (kryss av):
NORDISK PROFIL

ÅPEN PROFIL

BALKANPROFIL

KELTISK PROFIL

ROMANIPROFIL

JAZZPROFIL

I min velkomstpakke ønsker jeg følgende album til 50 %
rabatt. Sjekk på nettet www.etniskmusikklubb.no:
Bestillingsnummer:
Alternativer hvis utsolgt :
Jeg ønsker også å bestille følgende CD’er til vanlig pris:

