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Öflug 
fjáröflun
fyrir hópinn
SAMSETTIR FJÁRÖFLUNAR–
PAKKAR EÐA SÉRSNIÐNIR
EFTIR ÓSKUM.

HAFIÐ SAMBAND VIÐ 

SÉRFRÆÐINGA OKKAR 

Í REKSTRARLANDI EÐA 

NÆSTA ÚTIBÚ OLÍS 

OG LEITIÐ TILBOÐA.



Salernispappír, 72 rúllur
28 m. Umhverfisvottaður, hvítur, þriggja laga 
gæðapappír.

Eldhúspappír Jumbo, 6 rúllur
Stórar eldhúsrúllur, 70 m á hverri rúllu sem 
samsvarar 36 rúllum af venjulegum eldhús-
pappír. Þéttvafnar rúllur sem passa á flestalla 
eldhúsrúlluhaldara.

Þvottaefni
Frábært, notadrjúgt þvottaefni fyrir allan 
þvott. 10 kg poki.

Salernispappír, 56 rúllur (14x4)
38,5 m. Umhverfisvottaður, hvítur, mjúkur 
gæðapappír. Stærri tvöfaldar rúllur.

Salernispappír Regina, 30 rúllur (5x6)
20 m. Hvítur, þriggja laga lúxuspappír með 
fallegu munstri.

Eldhúspappír Talent, 24 rúllur (6x4)
11,2 m. Hvítur, munstraður og rakadrægur 
pappír. Heitasti eldhúspappírinn.

Lúxus-
pappírinn

Sá allra 
mýksti

Vinsælasti 
pappírinn

Salernispappír Soft Touch, 40 rúllur (10x4)
23,1 m. Tvöfaldur, hvítur og mjúkur 
gæðapappír.

Eldhúspappír Household, 20 rúllur (10x2)
13,5 m. Hvítur, rakadrægur og góður. Flottar 
eldhúsrúllur.

Sorppokar
50 stk. á rúllu. Svartir, stórir og sterkir 
ruslapokar.
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Matarfilma og álpappír
Eldhúspakki sem inniheldur 30 cm x 300 m 
rúllur sem endast og endast.

Litli bílapakkinn
Inniheldur Simoniz Wash&Wax bílasápu, 
bílasvamp og vaskaskinn.

Litli Evanspakkinn
Inniheldur Everfresh salernishreinsi, Est-eem 
�ölnota hreinsilög og Clean fast sýkla- 
drepandi baðherbergis- og salernishreinsi

Stóri Evanspakkinn
Inniheldur Everfresh salernishreinsi, Est-eem 
�ölnota hreinsilög, Clean fast sýkladrepandi 
baðherbergis- og salernishreinsi, Lift 
hreingerningalög á fitu og Clear glerhreinsi 
sem skilur ekki eftir rákir.
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Pokar
Pakki með stórum nestispokum, svörtum 
ruslapokum, ruslapokum með höldum, 50x60 
cm skrjáfpokum og hnúta-/ávaxtapokum.

Bílapakki, innri þrif
Inniheldur örtre�aklút, Simoniz Cockpit 
Cleaner og Kungs þurrkupappír.

Stóri bílapakkinn
Inniheldur Simoniz Wash&Wax bílasápu, 
bílasvamp, vaskaskinn, Simoniz Quickshine 
bón og tvo örtre�aklúta.

Heimilis-
þrifin 
klár
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15 Vildarpunktar Icelandair

Fáðu tilboð í sérkjör á eldsneyti fyrir hópinn þinn

Til viðbótar við fastan afslátt færðu:

fyrir hverjar 1.000 krónur á öllum Olís- og ÓB-stöðvum. 
Punktasöfnun er 1,5% af upphæð.* 
Gildir einnig fyrir Aukakrónur Landsbankans.

 

Hafið samband
Þjónustuver Olís tekur vel á móti hópum og gerir tilboð í viðskipti. 
Hafið samband í síma 515 1000 / thjonustuver@olis.is.

 
 

* Tengja þarf lykilinn við Visa Icelandair eða American Express kreditkort til að 
safna Vildarpunktum. Til að safna Aukakrónum Landsbanka þarf að tengja 
lykilinn við Aukakrónu kreditkort Landsbankans.
Sérafslættir (-15 kr. í tíunda hvert skipti og -15 kr. á afmælisdaginn) eru fyrir 
einstaklinga og koma ekki til viðbótar við aðra afslætti eða önnur viðskiptakjör. 

**  

 

 
 

  
 

• í tíunda hvert skipti 
sem þú dælir 25 
lítrum eða meira** 

-15 kr.

• af hverjum eldsneytislítra 
á afmælisdaginn**

 

-15 kr.

• af bílavörum hjá Olís
á smurstöðvum Olís• 

 

10 %

SÉRKJÖR
FYRIR HÓPINN ÞINN MEÐ LYKLINUM

Sérkjör á 
eldsneyti og
afsláttur á

Sérkjör á 
eldsneyti og
afsláttur á Frítt

ka�
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