
    YS har følgende samarbeidspartnere: 

Forsikring for YS-medlemmer 
• YS innbo 

• YS reise 

• YS gruppelivsforsikring 

• YS familieulykke 

• Skadeforsikringer med inntil 32% YS-rabatt 

 

Bank for YS-medlemmer 
• De beste vilkårene Gjensidige Bank kan tilby 

• Sparing og pensjon – på konto og i fond 

 

For unge YS-medlemmer 
Bilforsikring med 15% tilleggs rabatt for deg under 30 år 

Startpakken, en gunstig forsikringspakke for unge voksne 

BSU-konto i Gjensidige Bank med 4,45% rente 

 

Mer informasjon om YS 

medlemsfordeler finner dere 

www.ys.no 

 

Spørsmål vedr. YS medlemsfordeler stilles til:  

Heidi Briskodden, heidi.briskodden@ys.no, tlf. 

92688339         eller  

Tore Holme, tore.holme@ys.no, tlf. 91123413 

YS tilbyr medlemmene "grønn" strøm gjennom sin 

spotavtale med Gudbrandsdal Energi. 

Strøm til innkjøpspris 

Avtalen innebærer at YS-medlemmene får kjøpt 

strømmen til innkjøpspris pluss merverdiavgift. I tillegg 

kommer det et årlig fastbeløp på 199 kroner som 

faktureres hver måned. 

Fornybar energi 

Strømmen du kjøper fra Gudbrandsdal Energi vil ha 

status fornybar og forbruket til den enkelte vil bli 

dokumentert. Dermed er du sikret at en tilsvarende 

mengde og type strøm, vil bli produsert  som 

vannkraft. 

 

Som medlem i YS får du fra første kilometer: 

•  

• 50 øre rabatt pr liter drivstoff - på pumpepris!  

• 20 prosent på bilvask!  

• 15 øre rabatt pr liter på fyringsolje! 

• • Du kan velge din egen PIN-kode!*  

 

 

 

Bensinkort 

Strøm 

http://www.ys.no/kunder/ys/cms.nsf/pages/medlemsfordeler.html


  YS medlemskort 

Tilbudet gjelder alle ukedager og hele året. 

Som YS-medlem får du: 

 

- 20 prosent rabatt på Nordic Choice Hotels i Norge 

- 10 prosent rabatt i Sverige, Danmark og de Baltiske stater  

 

Rabattene er gjeldende på alle romkategorier basert på 

tilgjengelighet. Avtalen har en dynamisk struktur, noe som 

medfører at tidligere bestilling eller bruk av hotellene i 

perioder med lavt belegg gir de laveste priser. Prisene 

omfatter rom + frokost. 

 

Ved bestilling må alltid Kunde ID 65 233 oppgis. Dette gjelder 

også ved kjøp ved hotellrom direkte på det enkelte hotell. 

Medlemskort og betalingskort i ett! 

 

YS tilbyr deg medlemskort, med eller uten MasterCard. 

Du kan oppgradere ditt medlemskort med MasterCard 

uten at det koster noe ekstra. 

 

Medlemsfordeler med Mastercard 

Høy sparerente fra første krone  

Gunstig kredittreserve  

Kan brukes i hele verden  

Gebyrfrie varekjøp  

Gebyrfri nettbank  

Ingen årsavgift 

 

Nordic Choice Hotels 

American Express 

Opptjen EuroBonus Ekstrapoeng* på alt du kjøper  

Dra raskere på din drømmereise 

•Ingen medlemsavgift det første året, deretter kr 90 i året  

•1 000 EuroBonus Ekstrapoeng ved kontoopprettelse  

•10 EuroBonuspoeng per kr 100 belastet kortet  

•Reiseforsikring og kjøpsforsikring  

 

• Som YS-medlem får du rabatter på: 

•  Fasttelefon  

•  Internett/bredbånd  

•  Bredbåndstelefoni 

 

YS og Avis Bilutleie har inngått en avtale på 

leiebiltjenester.  Avtalen gjelder i Norge.  

Avtalen gjelder for alle YS -medlemmer, med gyldig medlem- 

skap, og avtalen kan benyttes i tjeneste eller privat.  

 

Ring Avis Reservasjonskontor på  

tlf. 815 33044. Husk å oppgi YS sitt AWD nr. 

X199101(Rabattnummer) ved telefonhenvendelse. 

 

Leiebil 

Telefoni 

Thon Hotell 

Ny medlemsavtale. Mer 

informasjon kommer etter 

hvert.  

https://telenor.infored.no/privat/?avtale=ysmedlem

