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Registrera ditt medlemskap i Smart Senior på:

Välkommen till Smart Senior
– ett medlemskap som ger dig hundratals rabatter!

Grattis! Tack vare ett samarbete mellan Smart Senior och SPF Seniorerna Stockholmsdistriktet har du nu 
möjlighet att få medlemskap i Smart Senior helt kostnadsfritt! Med Smart Senior får du tillgång till hundra-
tals rabatter från ett 100-tal företag och fler tillkommer hela tiden. Du hittar alltid alla aktuella rabatter på 
smartsenior.se. För att ta del av alla rabatter måste du först registrera dig som medlem i Smart Senior. Med-
lemskapet löper under 36 månader och kan därefter förlängas kostnadsfritt med rabattkoden SPFSTHLMF.

Om du har några funderingar är du alltid välkommen att kontakta Smart Senior medlemsservice  
på telefon 08 410 426 10 eller via mail info@smartsenior.se – uppge SPFSTHLM när du har kontakt  
med oss.

Så här gör du för att ta del av alla rabatter!

Gå in på er egen sida
www.smartsenior.se/spfsthlm
och registrera dig för gratis medlemskap
i Smart Senior.

Du får en bekräftelse till din mailadress på ditt 
medlemskap och kan börja nyttja rabatterna 
direkt!

Medlemstidningen Extra Smart 
finns att läsa kostnadsfritt på
www.smartsenior.se/extrasmart

Vill du ha den hem i brevlådan 
kan du lägga till den för 39 kr för 
två nummer. Det gör du i sam-
band med att du registrerar dig 
som medlem.

Om du önskar ett fysiskt plast-
kort hemskickat kan du välja 
till det för endast 25 kr när du 
registrerar dig som medlem.

Smart Seniorkortet  finns även 
kostnadsfritt i appen och  
under ”Min sida” när du är 
inloggad på smartsenior.se

Ladda ner vår app! I appen finns alla aktuella 
rabatter och även ditt personliga Smart Senior-
kort – enkelt och smidig då man oftast har sin 
mobil med sig!. Surfa in på smartsenior.se/app 
i din mobil och ladda ner den i dag! Du loggar 
in i appen med samma inloggningsuppgifter 
som du har till smartsenior.se

Förläng
kostnadsfritt
med koden:

SPFSTHLMF


