
Smart Senior – ny medlemsförmån 
Som medlem i SPF Seniorerna Västmanland har du nu tillgång till över 300 rabatter 
och förmåner genom Smart Senior. För att ta del av rabatterna måste du beställa ditt 
Smart Seniorkort – som gäller i 36 månader och är helt kostnadsfritt för dig som 
medlem i SPF Seniorerna Västmanland. 

Exempel på företag där du får rabatt genom Smart Senior: 
Synoptik, Tele2, Guldfynd, Scandorama, Ölvemarks, Scandic, Swebus, Siba, Apollo, 
Klingel, Gjensidige, Toyota, HP, Bilprovningen, Avis med flera. Du hittar alla aktuella 
rabatter på www.smartsenior.se 

Gör så här för att beställa ditt kostnadsfria Smart Seniorkort: 

• Gå in på www.smartsenior.se/bli-medlem 
• Välj ”Smart Seniorkort 36 mån, 299 kr.” Om du önskar medlemstidningen 

Extra Smart hem i brevlådan fyra nr per år väljer du ”Smart Seniorkort 36 mån 
med 4 nr Extra Smart, 338 kr”. Priset justeras i kassan när du lägger in 
nedan rabattkod. OBS! Rabattkoden gäller inte för 12 månaders 
medlemskap. 

• Fyll i alla uppgifter. Om du endast har ett mobiltelefonnummer skriver du in 
det även i fältet för ”Telefon”. 

• I varukorgen skriver du in rabattkoden spfval2016 och klickar på ”Lägg till 
rabattkod”.  

• Det ska då stå 0 kronor på slutraden. Om du valt medlemskap med 
medlemstidningen Extra Smart ska det stå 39 kronor. 

• Välj fraktsätt och klicka på ”Nästa”. 
• Kontrollera uppgifterna och klicka på ”Beställ”. 

Du får direkt ett mail till den mailadress du uppgett, med ditt användarnamn så att du 
direkt kan logga in på www.smartsenior.se och börja nyttja rabatterna. Ditt Smart 
Seniorkort skickas till dig med post och du har det inom ca 14 dagar. Har du beställt 
medlemstidningen Extra Smart får du en faktura på 39 kronor (om du inte betalt med 
kort).  

Smart Senior medlemsservice 
Om du har några frågor eller vill ha hjälp att beställa ditt Smart Seniorkort är du 
välkommen att ringa Smart Senior medlemservice på telefon 08-410 426 10, öppet 
måndag-fredag kl 09-16 (lunchstängt kl 12-13). Du kan också skicka ett mail till 
info@smartsenior.se 
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Er rabattkod: SPFVAL2016


