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Inneholder ditt nye Aftenbladkort
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Abonnementsnr:
Navn:



Til våre lesere,
Stavanger Aftenblad er opptatt av at du skal kunne holde deg oppdatert når du vil og hvor du vil.  
Utfordringen vår er at leserne er forskjellige, har forskjellige behov og leser oss til ulike tider og på ulike 
plattformer.

Nå går vi inn i et nytt år med stor tro på at vi har klart å knekke noen koder når det gjelder deres  
ønsker. Vi har hørt på dere, og vi har forstått ønskene deres. Ikke alle ønsker å lese avisen i papir- 
format. Noen vil bare lese den på lørdager, mens andre fortrekker å lese Aftenbladet på mobil hver 
eneste dag.

Uansett hva du måtte foretrekke, så skal du alltid kunne holde deg oppdatert. Vi har skreddersydd våre 
abonnementspakker slik at du bare skal betale for det du ønsker. Med abonnementet ”komplett”, får du 
full pakke fra oss med papiravis mandag – lørdag og full tilgang til vårt digitale innhold. Abonnementet 
”digital” er for deg som foretrekker å få alt direkte på nett. Det inkluderer vår e-avis og stoffet i vår nye 
velredigerte nyhetsapp, A+. Er du en av dem som ønsker litt av hvert,  så er abonnementet ”helg” laget 
for deg. Da får du papiravis fredag og lørdag, og full digital tilgang hele uka.

Aftenbladet har alltid sagt at vi alltid vil være til stede, engasjerte og ærlige. Gjennom vårt nye digitale 
arkiv, som går helt tilbake til 1893, kan vi bevise at det har vi alltid gjort. Alle abonnenter har for øvrig full 
tilgang til dette arkivet.

Jeg vil bare si at jeg er veldig glad for å være en del av Stavanger Aftenblad. Det er kjekt å leve i  
samspill med leserne og den rivende teknologiske utviklingen. Det er også hyggelig at vi får så mange 
tilbakemeldinger i løpet av året. Vi ønsker både ris og ros og satser alt på å fortsette med å være  
Rogalands ledende nyhetsformidler, markedsplass, kulturbærer og debattforum.

Og vi vil fortsatt være like til stede, engasjerte og ærlige som vi har vært i de 121 årene som er gått 
siden starten.
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Her er ditt nye Aftenbladkort
Dra det forsiktig av siden. Kortet kan brukes av alle i husstanden.

Bla om for å se alle fordelene med vårt fordelsprogram.



Se aktuelle tilbud i Ukens Meny i papiravisen hver fredag. 
Faste fordeler finner du på https://kundeservice.aftenbladet.
no/aftenbladkortet/ Kortet gjelder hele husstanden.

KULTUR, OPPLEVELSER, RABATTER OG 
FORDELER FOR VÅRE ABONNENTER.

Det skal være hyggelig, spennende og nyttig å være abonnent hos oss.  
Derfor gir vi deg Aftenbladkortet - et fordelsprogram for våre abonnenter. 

Aftenbladkortet

Får ting til å skje!



Skjønnheten og udyret
Ord. pris: 455,-
A-kort pris: 395,-
Du sparer: 60,-

Skinnvesker fra MOO
Som abonnent hos oss 
får du 25% rabatt på 
hele sortimentet.

NextGenTel bredbånd 
Ord. pris: 399,-
A-kort pris: 299,-
Du sparer: inntil 
1200,- per år.

Ukens meny - De nyeste og mest aktuelle 
tilbudene finner du i en helsides annonse hver 
fredag i papiravisen.  
 
Nyhetsbrevet - Har du registrert din  
e-postadresse, vil du få tilsendt vårt nyhetsbrev. 
Her får du med deg våre eksklusive tilbud, som 
gratis førpremierer på kino og gratis golfdag.  
 
Kundesenter - På vårt kundesenter får du full 
oversikt over alle tilbudene, samt rabatt på våre 
populære leserturer.

Kundesenteret finner du på: 
https://kundeservice.aftenbladet.no/
aftenbladkortet/

Fordelene



Våre produktpakker

Komplett 
Full pakke fra Stavanger Aftenblad. 
Inkluderer papiravis mandag-lørdag 
og full tilgang til alt vårt digitale  
innhold.

Digital 
Aftenbladet Digital gir full tilgang 
til alt digitalt innhold fra Stavanger 
Aftenblad hver eneste dag.

Helg 
Aftenbladet Helg gir deg papiravis 
fredag til lørdag, i tillegg til full 
tilgang digitalt hele uken.

Under 30 
Under 30 er vårt spesialtilbud  
til deg under 30 år.



NB! For å lage digital bruker må din e-postadresse være registrert i vårt system, dersom  
           du ikke får tilgang etter å ha laget SPiD-bruke/logget inn, kan du kontakte vårt  
           kundesenter på 05150 for å få registrert e-postadressen.

1. Gå inn på Aftenbladet.no

2. Klikk på “Logg inn”

3.a. Dersom du har SPiD-bruker (via Finn.
no, Vg+, Aftenposten.no) kan du enkelt logge 
inn med samme e-post og passord. Fyll inn og 
klikk «fortsett».

3. b. Dersom du ikke har SPiD-bruker kan du 
trykke på «Ny bruker», fylle ut e-post og lage 
passord, verifiser e-posten din ved å klikke på 
tilsendt lenke. Du er nå blitt digital bruker.

Aktiver din digitale bruker



Mitt Aftenblad
Velkommen til våre nye kundesentersider!

De ser annerledes ut, men er enkle å bruke. Med et par 
unntak finner du de samme funksjonene som før.

Kundeservice 
Flytt avisen i ferien eller permanent. Meld fra om manglende 
levering. Les vår E-avis eller søk i vårt arkiv.

Abonnement 
Få full oversikt over våre abonnementstyper og priser.  
Opprett/endre digital bruker eller kjøp et nytt abonnement.

Annonsering  
Send inn hilsener og gratulasjoner eller sett inn en bedrifts- / 
privatannonse.

Vårt kundesenter



Mitt Aftenblad

Mitt Aftenblad 
Her finner du en oversikt over 
ditt abonnement, og du kan 
melde deg på vårt nyhetsbrev.

Familieabonnement  
Her kan du dele ditt  
abonnement med familien.

Min SPiD-profil 
Her får du en oversikt over din 
profil. Her kan du også endre 
betalingsinformasjonen din.

Mitt Aftenbladkort 
Last ned Aftenbladkortet på 
mobilen slik at du alltid har det 
tilgjengelig, eller skriv det ut 
om du har mistet det du fikk 
tilsendt i posten.

NB! Skulle ikke opplysningene stemme 
kan du endre dem enkelt ved å logge deg inn 
og klikke på “Min kontaktinformasjon” i  
menyen vist til venstre.

Navn:   

Kundenummer: 

E-post:  

Mobil:

Stemmer opplysningene?



Aftenbladet +
Aftenbladet + er en egen daglig utgave av Aftenbladet spesialtilpasset lesebrett 
og mobil. Appen er utformet slik at du som leser skal få en eksklusiv lese- 
opplevelse med våre beste saker, bilder og videoer.

Aftenbladet + gir deg som abonnent oversikt over dagens eller helgens viktigste 
nyheter, innsiktssaker, lokalstoff, forbrukersaker og kommentarer. Aftenbladet + 
kommer ut syv dager i uken, og har egen søndagsutgave.

Aftenbladet e-avis og e-arkiv
Les papirutgavene av Aftenbladet på lesebrett eller smarttelefon. Du kan lese 
teksten rett fra sidene eller få artiklene opp i eget lesevindu. 

I tillegg til de daglige avisutgavene, får du de nyeste web tv-innslagene og  
nyheter fra Aftenbladet.no i appen. Du kan også søke i Aftenbladet helt tilbake 
til 1893 inne i appen. Du har dermed tilgang til hele vårt arkiv på ett og  
samme sted.

Våre apper



NB! For å legge til flere personer på ditt familieabonnement, klikk deg inn     
           på: https://kundeservice.aftenbladet.no/minside/familieabonnement/

Ikke glem at inntil fem personer i husstanden din kan benytte seg av  
det samme abonnementet, og de samme fordelene som deg!

Familieabonnement



KONTAKT OSS  
HVIS DU  
TRENGER HJELP

Man - fre: 08.00-16.00 / Lør: 11.00-13.00 / Søn: stengt 

Epost: abonnement@aftenbladet.no 

Tlf: 05150


