
 
 
 
 

 

 

Kyndbøl Symaskiner´s nyhedsbrev november 2012. 

Fødselsdags tilbud 

Det er nu 13 år siden at jeg blev selvstændig og overtog BERNINA SyXperten, i Fjordsgade 
Odense C. Samtidigt er det også 3 år siden at butikken flyttede ud til vores nuværende 
placering på Stærmosegårdsvej 10, 5230 Odense M.  
 
Det skal nu fejres med en masse gode tilbud og aktiviteter. 

Køb julegaven, evt. til dig selv nu, og spar en masse penge.  Fra mandag d. 26-11 til og med 
lørdag d. 1-12 nedsætter vi alt i butikken med min 20% 
 
JULE UDSALG – lager salg, status d. 31-12 

Ud over at vi har tilbud på min 20% på hele butikken, så, har jeg også udvalgt maskiner fra 
både Pfaff, SINGER, Husqvarna Viking, BERNINA og Bernette for Bernina. 

Her er der ekstra gode udvalgte tilbud, hvor priserne er ekstra nedsat. 
Sytilbehør til PFAFF og Husqvarna VIKING nedsættes med -35% 
Dette gælder  kun til og med  lørdag d. 22-12,  afhentet i butikken, så længe lager haves. 
 

Symaskinebussen 

Symaskine-bussen er inviteret til: 
Julemarked hos Sy.selskabet i Hellerup, søndag d. 25. november fra kl. 11-16 
Symaskinedag hos FRU NILSENS Galleri i Faxe, mandag d. 26. november fra kl. 9-14 
Symaskinedag hos Hemsø Broderi i Maribo, tirsdag d. 4. december, fra kl. 13-17. 

 

Hvad du ønsker , skal du få……… Du er sikkert godt i gang med at lave julepynt eller 
julegaver til familie og venner, men har du tænkt på, hvad du ønsker dig til jul? Kig ind i 
butikken og find inspiration til dine julegaveønsker. Vi har gjort BERNINA maskinerne klar med 

alt hvad hjertet begærer…….. Trykfødder til al det praktiske og dekorative, der kan hjælpe dig i 
syprocessen Syluppen, der giver et fantastisk overblik DesignWorks, der bryder grænserne for 
hvad en symaskine kan 

Inspirationsdag med BERNINA  og en masse ekstra gode tilbud, spar op til 40%. 
(kun onsdag d. 28-11.) 
KL 10:00.   

Åbner vi med en masse vilde tilbud hvor du kan spare op til 40% på udvalgte vare.  

KL 15:00-17:30.  Få råd og vejledning af Annette fra BERNINA som også vil inspirerer os alle 
med mange af nyhederne fra BERNINA 

PRISMATCH 

MACHER altid alle priser i DK. Internet priser = vores butiks priser. 
Kyndbøl Symaskiner er ikke billigere, bare lidt bedre. 

Giv os din mening på FACEBOOK 

 

 

 
Håber vi ses til en god handel. 

Bedste hilsner 

Morten Kyndbøl 

Indehaver af Kyndbøl Symaskiner i Odense. 
www.symaskine-bussen.dk 

Tlf. 24212737 eller 66178183 

mail to: bernina@bernina-odense.dk 

 

Kyndbøl Symaskiner 
 

Kyndbøl Symaskiner Aps 
Bernina Syxperten v. Morten Kyndbøl 

Stærmosegårdsvej 10 
5230 Odense M 
Tlf. 66 17 81 83 

Mobil 24 21 27 37 
 

Kt. nr.:  6880 0001 053 494 
CVR nr.: 27443044 

E-mail: bernina-syxperten@hotmail.com 
www.symaskine-bussen.dk 

Autoriseret BERNINA - PFAF  - SINGER og Husqvarna Viking forhandler 
 

 

Eget værksted med service og reparation af ALLE mærker 
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