
Vrrrrc; iNrroRivIATroN Trr,r, DTG soM Än axrv rNoM SPF SnruroRsriNl.

Hej!
Visste du att era medlemmar i SPF Seniorerna Bohuslän helt kostnadsfritt kan bli medlem i
Smart Senior och spara pengar?

Smart Senior är idag störst när det gälier erbjudanden for 5S-plussare. Vr har över 3OO olika
rabatter att erbjuda och i dagsiäget är det fler än 15O OOO 5S-plussare som tar del av våra rabatter.

Era medlemmar får också möjligheten att ta del av alia vara exklusivt förmånllga erbjudanden
- heit utan kostnad, tack vare det samarbete som Smart Senior har tecknat tillsammans med ert
distriktfförening.

Kostnadsfritt medlemskap = mängder av rabatter
Med medlemskapet (ett värde på nästan 600 kr under tre års tid) kan era medlemmar ta del
av alla våra förmånliga rabatter - t ex 20%rabatt pa aironnemang hos Te1e2 ocLtZSYo rabatt hos
Synoptik. For att bara nämna ett par av alla förmänliga erbjudanden som ges exklusivt till våra
medlemmar.

Enkelt attbli medlem kostnadsfritt - använd rabattkoden!
Det är enkelt att bli rnedlem i Smart Senior. Era medlenrnar kan enkelt
sjäva registrera sig pä smartsenior.se - det tar bara ett par minuter.
I kassan skriver de in rabattkoden så blir medlemskapet kostnadsftittt.

Onskas personlig hjälp med att teckna medlemskap hos oss gar det givetvis bra att kontakta oss
på telefon OB-41O 4261A eller mail info@smartsenior.se. För att registrera s§ som medlem krävs
en mailadress och att de även uppger rabattkoden för få snabbast möiliga hjälp.

Populära evenemang
Vi arrangerar åven flera underhailande evenemang under året, exempelvis golftävlingar, boule-
events och var popuiära kryssnlng Skepp & Skoj Som medlem i Sma't Senior fär man rabatt pa
alla dessa evenemang.

Ge era medlemmar chansen att spara pengar - och ytterligare ett bra skäl till
att fortsätta vara - eller bli - medlem hos er i SPF Seniorerna!

Om du undrar över något är du välkommen att kontakta migl

Vän ngar
S

ik Fritz-Crone
ansvarig för samarbeten

mail: hfc@smartsenior.se
rnobil:O7O 5BB 64 55

Er rabattkocl:

SPTBOH

1 kr til1 Hjärt-Lungfonden. Läs
mer ibilagan till cletta


