9%

Bliv medlem af
Forbrugsforeningen

i bonus
på dine
indkøb

Et medlemskab hvor du
sparer penge - mange penge!
Er du fyldt 18 år og er medlem af én af de
faglige organisationer som Forbrugsforening
en samarbejder med (se www.forbrugsfor
eningen.dk) så udfyld og indsend indmeldel
sesblanketten nu og opnå store fordele. Efter
ca.10 dage modtager du dit betalingskort, og
så er du klar til at optjene bonus. Tænk på, at
den optjente bonus vil kunne bruges til årets
store julegaveindkøb.
Forbrugsforeningen er Danmarks største
indkøbsforening og en nonprofit forening.
Foreningens formål er at skaffe medlem
merne og deres familier bonus samt gode
indkøbsmuligheder.

Hvert år vil du som medlem modtage en
BonusGuide, der indeholder indkøbsmulighed
erne inden for forretninger og internethandel,
ligesom man til hver en tid kan søge efter
tilknyttede forretninger på www.forbrugsfor
eningen.dk.
Foreningen tæller i dag mere end 242.000
kortholdere, fordelt på over 173.000 medlems
familier.
Forbrugsforeningens betalingskort benyttes,
ligesom du bruger dit Dankort, dog uden chip.

Alt fra beklædning til rejser

Bonus - bonus og atter bonus

Foto: Apollo

Spar penge - mange penge

Bonus på hele familiens køb

Som medlem optjener du op til 20% i bonus
(normalt 9%) på dine køb.
Forbrugsforeningen tilbyder dig 4.500
handelssteder. F.eks. mobiltelefoni, rejser,
beklædning, radio & TV, byggematerialer,
hårde hvidevarer, isenkram, olie & benzin og
meget mere. Du kan se de mange indkøbsmu
ligheder på www.forbrugsforeningen.dk.

Du kan endvidere opnå bonus på din families
køb. Du og din familie kan både shoppe på
internettet og i almindelige butikker.
Udfyld „Fuldmagt til husstandskort”, så din
ægtefælle, samlever eller hjemmeboende
barn over 18 år kan få sit eget betalingskort
med tilhørende pinkode til din medlemskonto.
Send blanketten til Forbrugsforeningen.

242.000 glade kortholdere
Som medlem får du normalt en kredit på
kr. 10.000,- som dækker dine køb indtil du har
betalt til Forbrugsforeningen.
Hver måned får du tilsendt et kontoudtog,
der viser dine køb, og hvor meget bonus du
har optjent. Du kan betale automatisk via
betalingsservice.

9% bonus

Hvad får du?

Meld dig ind nu

Hver gang du handler med dit betalingskort
optjener du bonus. Hvert år i december over
føres din optjente bonus til din medlemskonto
i Forbrugsforeningen. I mange tilfælde løber
bonussen op i flere tusinde kroner.

Forbrugsforeningens årskontingent er på
kr. 132,- hvilket svarer til kr. 11,- om måneden.
Udfyld indmeldelsesblanketten, og send den
til Forbrugsforeningen. Portoen er betalt.

På www.forbrugsforeningen.dk finder du altid opdateret information om
dine mange indkøbsmuligheder.

Så meget bonus kan du opnå på et år
Ferien
Sommerferie til f.eks. Kreta for 2 voksne og
2 børn med Apollo eller Star Tour
Leje af sommerhus i Danmark med f.eks. FolkeFerie.dk
Overnatning på campingplads ved f.eks. Kolding City Camp

Bilen

Bilsyn hos f.eks. Applus+
Dinitrol behandling kategori gruppe 1. (Bilerne inddeles i
gruppe fra 1-9 afhængig af sværhedsgrad og størrelse)
Brændstof til privatkørsel ca. 15.000 km pr. år
ved 10 km pr. liter benzin til kr. 9,- pr. liter hos Uno-X og YX
Dæk til bilen hos f.eks. Euromaster eller Quickpot
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Hjemmet
Fyringsolie - Eneste opvarmning af hus på
ca. 120 m², ved en literpris på ca. kr. 7,- hos YX Energi
Basicservice med kedelrens - årlig hovedeftersyn af
oliefyr hos Energiservice inkl. tillæg og dyse
Isenkram og interiør - f.eks. Inspiration
Hårde hvidevarer f.eks. hos Skousen
Byggematerialer og værktøj f.eks. hos Bauhaus
Møbler f.eks. hos Brdr. Friis Møbler

Til dig selv
Herreklip - 12 gange årligt - normalpris kr. 300,-	
Dameklip - 9 gange årligt - normalpris kr. 400,-	
Brille ved køb hos f.eks. Thiele - udskiftes
hvert 3 år - gennemsnitpris kr. 5.000,-	
Herretøj og sko
Dametøj og sko
Børnetøj og sko

Telefoni
Abonnement hos TDC pr. år
Samtale i fastnettelefon via TDC pr. år
med et kvartalsvis forbrug på kr. 250,-	
Mobiltelefoni via Call me mdl. forbrug kr. 300,-	

I alt opsparet bonus:			kr. 8.992

Indmeldelse: Ja, jeg vil gerne være medlem og modtage et betalingskort med tilhørende pinkode
Cpr. nr.

Brug venligst blokbogstaver.
Navn
Adresse
Postnr.

By

E-mail
Telefon privat

Fagforening

Telefon arbejde

Evt. medlemsnr.

Arbejdsplads

Vælg betalingsform (sæt kryds)
Betalingsservice:
Udfyld kun ved valg af betalingsservice.
Mit pengeinstitut
Kontonr.

FOLD HER

Reg. nr.
Indbetalingskort

Jeg bekræfter at have læst „Vedtægter for Forbrugsforeningen”, „Kortbestemmelser” samt „Pris- og gebyrliste” i Bonus
Guiden eller på www.forbrugsforeningen.dk samt, at jeg ikke er registret i hverken RKI Kreditinformation A/S eller Debitor
Registret. Jeg betaler mit medlemskontingent – der fremgår af prisbladet – forud og det debiteres medlemskontoen ved
min indmeldelse. Jeg accepterer, at Forbrugsforeningen og ovennævnte fagforening kan udveksle oplysninger om, at jeg
ønsker at være medlem af Forbrugsforeningen og er medlem af en fagforening, så det kan sikres, at jeg er berettiget til at
blive og være medlem af Forbrugsforeningen.

KLIP OG FUGT LIMEN OG FOLD SVARKUPONEN

Bonus og markedsføringsmateriale: Ja tak, jeg ønsker at modtage information om, hvor jeg kan betale med
mit betalingskort fra Forbrugsforeningen og dermed optjene bonus. Materialet indeholder blandt andet
tilbud og reklamer fra de til Forbrugsforeningen til enhver tid tilknyttede leverandører.
Send venligst (sæt kryds):
Ja tak - Jeg vil gerne tilmeldes
Forbrugsforeningens Elektroniske nyhedsbrev
(udfyld venligst E-mail adressen ovenfor).

Ja tak - Jeg vil gerne have tilsendt
Forbrugsforeningens BonusGuide med
oplysninger om indkøbsmuligheder.

Ønsker du senere ikke at modtage vores elektroniske nyhedsbrev og/eller andre trykte medier med tilbud og reklamer mv.,
kan du altid ændre dette ved at gå ind på Forbrugsforeningens hjemmeside (www.forbrugsforeningen.dk) og afmelde det.
Du kan også rette telefonisk – eller skriftlig henvendelse herom til Forbrugsforeningen.

Dato

Underskrift

e-Boks. Du kan få sendt kontoudtog fra Forbrugsforeningen via e-Boks. Tilmelding sker på www.eboks.dk.
2009

Henvist af (valgfrit):

Fuldmagt til husstandskort

Medlemsnr. eller cpr. nr. på medlem
af Forbrugsforeningen:

Når du er medlem af Forbrugsforeningen kan din ægtefælle, samlever og hjemmeboende barn over 18 år få
eget betalingskort med egen pinkode til din medlemskonto. Betalingskort til husstanden koster kr. 50,- pr.
stk. i oprettelsesgebyr. Gebyret debiteres din medlemskonto.
Jeg giver hermed tilladelse til, at min
ægtefælle

samlever

hjemmeboende barn over 18 år

Navn	Navn
Cpr. nr.

Cpr. nr.

får udstedt eget husstandskort med egen pinkode.
Undertegnede ægtefælle, samlever og / eller hjemmeboende barn over 18 år bekræfter at have læst „Ved
tægter for Forbrugsforeningen”, „Kortbestemmelser” samt „Pris- og gebyrliste” i BonusGuiden eller på
www.forbrugsforeningen.dk samt, at jeg ikke er registreret i hverken RKI Kreditinformation A/S eller Debi
tor Registret.
Samtidigt er jeg informeret om, at fuldmagten har den virkning, at opgørelse over køb sendes til kontohaver,
men familiemedlemmet og kontohaveren hæfter solidarisk for betaling til Forbrugsforeningen.
Dato
Underskrift ægtefælle,
samlever og/eller
hjemmeboende barn
Underskrift medlem

Dato
Underskrift ægtefælle,
samlever og/eller
hjemmeboende barn
Underskrift medlem

Få bonus når du ringer
2009

Tilmeld dig evt. bonusaftalen med TDC med det samme, og få 6% bonus
på din fastnettelefonregning. Du kan printe TDC tilmeldingen
på www.forbrugsforeningen.dk, under „Få bonus her”.

Forbrugsforeningen
Knabrostræde 12, 1210 København K

Forbrugsforeningen
+ + + 10386 + + +
0893 Sjælland USF B

Større forretninger og kæder* som
samarbejder med Forbrugsforeningen

Telefonisk henvendelse:
Mandag - fredag kl. 9:30 - 16:00

gaa rd buti kken
di rekt e.dk

4.500

handelssteder

Apollo
Applus+Bilsyn
Avis
Bison
Bonnie Dyrecenter
ClaMal
Computer City
Danske Kroer &
Hoteller
Delfin Sengecenter
Deres
DFDS Seaways
Din Tøjmand
Discover by Apollo
Dressmann
Easyfisk.dk
Ecco Sko
Euromaster
Europcar
Flügger

Folkeferie.dk
Fransa
Frøkjær
Guldsmed Dirks
Gundtoft
Hemtex
Intersport
Jack & Jones
Jardex
Jupiter cykler
KAZA
Lyon Sko
Marlboro Classics
Matas
Mols-linien
Novasol
Nanna XL
Noa Noa
Paw Sko
Profa Farver

Se hvilke på
www.forbrugsforeningen.dk

* I visse kæder er det ikke alle forretninger
der indgår i samarbejdet

Plaza Ure &
Smykker
Profil Optik
Sadolin
SAXO.com
Sega Gardiner
Selected
Skousen
Skoringen
Solid
Sportmaster
Sportigan
Stof2000.dk
Svend E
Thiele
Tæppeland
Wallmans
Westhouse
Zoo Zity
Quickpot
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