
            

     Samarbejdsaftaler med campingpladser 

             



Samarbejdsaftaler 

Mellem LMC-T.E.C. Klub Danmark og Krakær Camping er der indgået følgende aftale:

  Ved forevisning af medlemskort til LMC-T.E.C. Klub Danmark gives der 25% rabat på 
overnatningsprisen.

 Aftalen er gældende til den opsiges skriftligt af en af parterne

 Aftalen kan ikke kombineres med andre tilbud eller rabat aftaler.

 AFTALEN ER IKKE GÆLDENDE I HØJSÆSONEN.

Mellem LMC-T.E.C. Klub Danmark og Sindal Camping er der indgået følgende aftale:

  Ved forevisning af gyldigt medlemskort til klubben giver pladsen rabat på overnatningspriserne: 

 For – og eftersæson 1 januar – 30 juni og igen 17. aug-31.dec: ACSI- pris 165 kr.  for to personer 

plus evt. hund, bad og wi-fi samt 4 kwh el.

 Højsæson 15% rabat på overnatningsgebyr.

 Og så har vi jo altid: senior 60 plus 5o % rabat på overnatningsgebyret ved mindst 5 overnatninger, 

hele året.



Mellem LMC-T.E.C. Klub Danmark og Gåsevig Strand Camping, Gåsevig 19, Sønderballe, 

6100 Haderslev – Tlf. 74 57 55 97 – info@gaasevig.dk er der indgået følgende aftale:

  Ved forevisning af gyldigt medlemskort til klubben giver pladsen rabat på overnatningspriserne: 

 Fra 1. januar til 1. juli 25 %. 

 Fra 1. juli til 10. august 20 %. 

 Fra 10. august til 31. december 25 %. 

Mellem LMC-T.E.C. Klub Danmark og Fjordlyst Hotel & Camping – Sønderskovvej 100, 6200 Åbenrå 

Tlf. 74 62 26 99 l mail@fjordlyst.dk er der indgået følgende aftale:

 Ved forevisning af gyldigt medlemskort til klubben giver pladsen rabat på overnatningspriserne:

 Fra 1. januar til 1. juli 25 %. 

 Fra 1. juli til 10. august 20 %. 

 Fra 10. august til 31. december 25 %. 



Mellem LMC-T.E.C. Klub Danmark og Asaa Camping – Vodbindervej 13
9340 Asaa – Tlf. 30 31 23 52 | E-mail: info@asaacamping.dk er der indgået følgende aftale:

 Ved forevisning af medlemskort til klubben, giver pladsen 15% rabat på 

overnatningspriserne. 

 Aftalen er gældende indtil den opsiges skriftligt fra en af parterne

 Kan ikke kombineres med andre rabataftaler

AFTALEN ER IKKE GÆLDENDE I HØJSÆSONEN

Mellem LMC-T.E.C. Klub Danmark og Camp-One er der indgået følgende aftale:

Bøjden Landevej 12, 5600 Faaborg, Tlf. 63 60 63 60 – info@campone.dk

Ved forevisning af gyldigt medlemskort til klubben

 LMC-TEC Klub Danmark kan få rabat ved køb af vores VIP kort.

 Normal koster det 995 kr. men det købes for 795 kr.

 I vipkortet er der 3 gratis overnatninger ex. Miljø og strøm, som kan bruges i peroden C (lavsæson).

 Kortet har også mange andre fordele VIP-event, fri badeland i perioden C og meget andet.

 Du kan læse om det i det her link https://campone.dk/campone-vip/

 Dette gælder for alle fem pladser Bøjden - Assens – Skagen - Holbæk Fjord - Ajstrup Strand

https://campone.dk/campone-vip/


Mellem LMC-T.E.C. Klub Danmark og Nibe Camping er der indgået følgende aftale:

  Ved forevisning af medlemskort til klubben giver pladsen 15 % rabat på overnatningspriserne.

 Aftalen er gældende indtil den opsiges skriftligt fra én af parterne.

 Kan ikke kombineres med andre rabataftaler 

  AFTALEN ER IKKE GÆLDENDE I HØJSÆSONEN.

Mellem LMC-T.E.C Klub Danmark og Kerteminde Camping, Hindsholmvej 80, 5300 Kerteminde. 
Tlf. 65 32 19 71
 
e-mail: info@kertemindecamping.dk er der indgået følgende aftale: 

  Ved forevisning af gyldigt medlemskort til klubben

 Aftalen er gældende indtil den opsiges skriftligt fra en af parterne

 Husk at kontakte Kerteminde Camping for at få priser i 2022

 Husk at oplyse din medlems nummer.



Overgaden 24, 9640 Farsø  Telefon: 98 63 81 23

Ved forevisning af medlemskort til klubben giver pladsen

 På overnatning 15% minus strøm og pladsgebyr.

 Campingpladsen har også vinter åbent

Mellem LMC-T.E.C Klub Danmark Hjarbæk Fjord Camping Hulager 2, 8831 Løgstrup Telefon: 22 13 15 00

Ved forevisning af medlemskort til klubben giver pladsen

 For klubbens medlemmer er der 15% rabat hele året.

 Dog ikke i helligdags ferier.

 Campingpladsen har også vinter åbent

https://www.google.dk/search?sxsrf=ACYBGNSoDh4B6PNDjZsWFgcDM0xseAZreg:1581188247598&q=hvalpsund+familie+camping+telefon&ludocid=3423205637575437834&sa=X&ved=2ahUKEwjevsie0cLnAhWMlosKHYSqDEgQ6BMwFXoECBYQAg&sxsrf=ACYBGNSoDh4B6PNDjZsWFgcDM0xseAZreg:1581188247598
https://www.google.dk/search?sxsrf=ACYBGNSoDh4B6PNDjZsWFgcDM0xseAZreg:1581188247598&q=hvalpsund+familie+camping+telefon&ludocid=3423205637575437834&sa=X&ved=2ahUKEwjevsie0cLnAhWMlosKHYSqDEgQ6BMwFXoECBYQAg&sxsrf=ACYBGNSoDh4B6PNDjZsWFgcDM0xseAZreg:1581188247598
https://www.google.dk/search?sxsrf=ACYBGNSoDh4B6PNDjZsWFgcDM0xseAZreg:1581188247598&q=hvalpsund+familie+camping+telefon&ludocid=3423205637575437834&sa=X&ved=2ahUKEwjevsie0cLnAhWMlosKHYSqDEgQ6BMwFXoECBYQAg&sxsrf=ACYBGNSoDh4B6PNDjZsWFgcDM0xseAZreg:1581188247598
https://www.google.dk/search?sxsrf=ALeKk03zrhxk87dFqo9UiuWSMkM0EXCIlQ:1582300122356&q=hjarb%C3%A6k+fjord+camping+telefon&ludocid=9578845053312430376&sa=X&ved=2ahUKEwjah-Kl_-LnAhVvxaYKHacfAWcQ6BMwFnoECBgQAg&sxsrf=ALeKk03zrhxk87dFqo9UiuWSMkM0EXCIlQ:1582300122356
https://www.google.dk/search?sxsrf=ALeKk03zrhxk87dFqo9UiuWSMkM0EXCIlQ:1582300122356&q=hjarb%C3%A6k+fjord+camping+telefon&ludocid=9578845053312430376&sa=X&ved=2ahUKEwjah-Kl_-LnAhVvxaYKHacfAWcQ6BMwFnoECBgQAg&sxsrf=ALeKk03zrhxk87dFqo9UiuWSMkM0EXCIlQ:1582300122356
https://www.google.dk/search?sxsrf=ALeKk03zrhxk87dFqo9UiuWSMkM0EXCIlQ:1582300122356&q=hjarb%C3%A6k+fjord+camping+telefon&ludocid=9578845053312430376&sa=X&ved=2ahUKEwjah-Kl_-LnAhVvxaYKHacfAWcQ6BMwFnoECBgQAg&sxsrf=ALeKk03zrhxk87dFqo9UiuWSMkM0EXCIlQ:1582300122356


 

Strandvejen 13 9850 Hirtshals Tlf.: +4598 977 877

Mail: mail@tornbystrandcamping.dk

Ved forevisning af gyldigt medlemskort til klubben giver pladsen

 For klubbens medlemmer er der 15% rabat hele året på overnatningsgebyret, minus strøm.

 I ugerne 27-31 og uge 42 samt helligdage er der normal pris.

 Bad hundepool hele året inklusiv i prisen, se hjemmeside for betingelser. 

 Campingpladsen åbent hele året.

 

 

 

 

              

Der tages forbehold for trykfejl og evt. prisændringer

mailto:mail@tornbystrandcamping.dk
mailto:mail@tornbystrandcamping.dk
mailto:mail@tornbystrandcamping.dk


SK CARAVAN, Ubberudvej 121, 5491 Blommenslyst

Tlf. 65  96 71 05 - info@skcaravan.dk

Kronjyllands Campingn Center,  Grenåvej 29-31, 8960 Randers SØ

Tlf. 87 10 98 70

Brønderslev Caravan & Trailer Center Eventyrvej 18-22 9700 Brønderslev

Tlf.. 98 82 287 5 - Mail info@bctc.dk

SAMARBEJDENDE FORHANDLERE




