
Som medlem af FIF Atletik & Motion får du 20% hos 
Kaiser Sport og Ortopædi. 
 
Her kommer en vejledning til, hvordan du som medlem gør 
brug af rabatten i webshoppen. 
 
 
Opret dig først som bruger 

 Gå til www.kaisersport.dk/opret-bruger  

 VIGTIGT!! 
I firmanavn skriver du FIF – ellers kan vi ikke se, hvor du kommer fra, og din rabat vil ikke blive 
udløst. Udfyld de resterende informationer, på nær cvr-nr. 

 Afslut ved at trykke Godkend – du vil modtage en standardmail om, at du er oprettet 

 OBS: Du kan først handle med rabat, når du, efter ca. én hverdag, modtager en mail fra Kaiser Sport 
og Ortopædi, hvor der står, at du er tildelt dine 20% rabat (du modtager altså to mails – en 
standard, hvor du er oprettet som bruger, og en personlig, hvor der står, at du er tildelt rabatten og 
kan begynde at handle) 

 
Sådan handler du 

 Gå til www.kaisersport.dk/log-ind og log på med dit personlige log-in 

 Når du går ind under fanen webshop vil du se, at alle varer er på tilbud. Det skyldes, at de allerede 
er fratrukket dine 20% rabat. 

 Når du har lagt de ønskede varer i kurven, går du til kurv og derfra videre til betaling og færdiggør 
dit køb i step 1-4. 

 OBS: Når du er logget ind, finder du klubtøjet ved at gå op i søgefeltet på hjemmesiden og skrive 
’FIF’ - alternativt kan du gå ind via www.kaisersport.dk/fif, når du er logget ind. 
 
Yderligere information 

 Dit log-in er fortroligt og må ikke videregives eller anvendes på køb til andre end dig selv! 

 Når du er logget ind på kaisersport.dk vil du øverst til højre kunne se et menupunkt, der 
hedder Min side. Her kan du se dine tidligere køb, dine oplysninger og ændre din adgangskode. 

 
 
Spørgsmål? 
Kontakt digital redaktør, Julie Carl, på tlf. 38 28 69 87 eller web@kaisersport.dk  
 
Hvis du handler i vores fysiske butik på Frederikssundsvej 143 i Brønshøj, så skal du blot oplyse, at du 
kommer fra FIF og det vil udløse din rabat.  
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