
Vi har gleden av å tilby ansatte 30% rabatt på enhver tid gjeldende listepris.
Varene kan betales med kort eller kontant i en av våre butikker eller via nettbutikken. 

Ved å gå inn på vår nettside, får du oversikt over vårt sortiment og våre listepriser eks. mva.

Adresse til nettbutikk: www.victoria.no
Varer som blir kjøpt via nettbutikk sendes til hjemmeadresse. 

Frakt etter postens regulativ tilkommer. 

For å oppnå 30% rabatt må dere logge inn på nettsiden og bruke følgende pålogging;
Brukernavn: AKSOansatte@akso.no

Passord: WEBakw

Hovedkontor Godvik Avd. Minde Avd. Kokstad Avd. Åsane
Leirvikflaten 5 Conrad Mohrs vei 9                  Kokstadveien 27 Liamyrane 13
5179 Godvik 5068 Bergen 5257 Kokstad 5132 Nyborg

victoria.no

30% 
rabatt!

Våre butikker i Bergen finner du på følgende lokasjoner

Arbeidstøy, verneutstyr/fottøy, profilklær & diverse 



Vi har gleden av å tilby ansatte 30% rabatt på enhver tid gjeldende listepris.
Varene kan betales med kort eller kontant i en av våre butikker eller via nettbutikken. 

Ved å gå inn på vår nettside, får du oversikt over vårt sortiment og våre listepriser eks. mva.
Adresse til nettbutikk: www.victoria.no 

Varer som blir kjøpt via nettbutikk sendes til hjemmeadresse. 
Frakt etter postens regulativ tilkommer. 

For å oppnå 30% rabatt må dere logge inn på nettsiden og bruke følgende pålogging;
Brukernavn: AKSOansatte@akso.no

Passord: WEBakw

Avd. Forus
Luramyrveien 49
4313 Sandnes

victoria.no

30% 
rabatt!

Arbeidstøy, verneutstyr/fottøy, profilklær & diverse 



Vi har gleden av å tilby ansatte 30% rabatt på enhver tid gjeldende listepris.
Varene kan betales med kort eller kontant i en av våre butikker eller via nettbutikken. 

Ved å gå inn på vår nettside, får du oversikt over vårt sortiment og våre listepriser eks. mva.
Adresse til nettbutikk: www.victoria.no 

Varer som blir kjøpt via nettbutikk sendes til hjemmeadresse. 
Frakt etter postens regulativ tilkommer. 

For å oppnå 30% rabatt må dere logge inn på nettsiden og bruke følgende pålogging;
Brukernavn: AKSOansatte@akso.no

Passord: WEBakw

Avd. Drammen
Sundlandveien 7
3048 Drammen

victoria.no

30% 
rabatt!

Arbeidstøy, verneutstyr/fottøy, profilklær & diverse 



Vi har gleden av å tilby ansatte 30% rabatt på enhver tid gjeldende listepris.
Varene kan betales med kort eller kontant i en av våre butikker eller via nettbutikken. 

Ved å gå inn på vår nettside, får du oversikt over vårt sortiment og våre listepriser eks. mva.
Adresse til nettbutikk: www.victoria.no 

Varer som blir kjøpt via nettbutikk sendes til hjemmeadresse. 
Frakt etter postens regulativ tilkommer. 

For å oppnå 30% rabatt må dere logge inn på nettsiden og bruke følgende pålogging;
Brukernavn: AKSOansatte@akso.no

Passord: WEBakw

Avd. Trondheim
Hornebergveien 1
7038 Trondheim

victoria.no

30% 
rabatt!

Arbeidstøy, verneutstyr/fottøy, profilklær & diverse 



Vi har gleden av å tilby ansatte 30% rabatt på enhver tid gjeldende listepris.
Varene kan betales med kort eller kontant i en av våre butikker eller via nettbutikken. 

Ved å gå inn på vår nettside, får du oversikt over vårt sortiment og våre listepriser eks. mva.
Adresse til nettbutikk: www.victoria.no 

Varer som blir kjøpt via nettbutikk sendes til hjemmeadresse. 
Frakt etter postens regulativ tilkommer. 

For å oppnå 30% rabatt må dere logge inn på nettsiden og bruke følgende pålogging;
Brukernavn: AKSOansatte@akso.no

Passord: WEBakw

Avd. Tromsø
Terminalgata 46
9019 Tromsø

victoria.no

30% 
rabatt!

Arbeidstøy, verneutstyr/fottøy, profilklær & diverse 



Vi har gleden av å tilby ansatte 30% rabatt på enhver tid gjeldende listepris.
Varene kan betales med kort eller kontant i en av våre butikker eller via nettbutikken. 

Ved å gå inn på vår nettside, får du oversikt over vårt sortiment og våre listepriser eks. mva.
Adresse til nettbutikk: www.victoria.no 

Varer som blir kjøpt via nettbutikk sendes til hjemmeadresse. 
Frakt etter postens regulativ tilkommer. 

For å oppnå 30% rabatt må dere logge inn på nettsiden og bruke følgende pålogging;
Brukernavn: AKSOansatte@akso.no

Passord: WEBakw

Avd. Kristiansand
Barstølveien 36
4636 Kristiansand S

victoria.no

30% 
rabatt!

Arbeidstøy, verneutstyr/fottøy, profilklær & diverse 



Vi har gleden av å tilby ansatte 30% rabatt på enhver tid gjeldende listepris.
Varene kan betales med kort eller kontant i en av våre butikker eller via nettbutikken. 

Ved å gå inn på vår nettside, får du oversikt over vårt sortiment og våre listepriser eks. mva.
Adresse til nettbutikk: www.victoria.no 

Varer som blir kjøpt via nettbutikk sendes til hjemmeadresse. 
Frakt etter postens regulativ tilkommer. 

For å oppnå 30% rabatt må dere logge inn på nettsiden og bruke følgende pålogging;
Brukernavn: AKSOansatte@akso.no

Passord: WEBakw

Avd. Haugesund
Spannavegen 309
5542 Karmsund

victoria.no

30% 
rabatt!

Arbeidstøy, verneutstyr/fottøy, profilklær & diverse 


