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SPONSORAFTALE
Kære Myndeklub medlem!
Hjælp os med at få vores sponsoraftale med OK til at blive guld værd!
Myndeklubbens sponsoraftale med OK giver os 6 øre for hver liter benzin/diesel, du tanker med dit OK-kort på
en af landets OK tankstationer. Jo mere du tanker, jo flere penge giver OK til Myndeklubben, UDEN det koster
ekstra for dig.
Hvis du tanker over 500 liter benzin/diesel inden for det første år, giver OK en ekstra bonus til klubben.
OK foretager udbetaling til Myndeklubben én gang årligt – Myndeklubben får ikke kendskab til den enkeltes
forbrug!

Det koster dig ikke noget at oprette et OK-kort!
Du får én samlet regning med OK-kortet.
Et OK-kort er dit adgangskort til meget mere end billig benzin og diesel. Med et OK-kort har du mulighed for at
samle hele dit kørselsforbrug på én samlet regning. Skal du fx en tur over Storebælt, parkere bilen på steder
der samarbejder med OK, eller betale dit BroBizz forbrug, eller vaske bilen i en OK-vaskehal kan du bruge dit
OK-kort.
Alt bliver samlet på en regning, så det er nemmere for dig at holde overblikket over dit samlede kørselsforbrug.
Du betaler kun dit samlede forbrug en gang om måneden, helt rente og gebyrfrit.
Er du allerede i besiddelse af et OK-kort, kan dette sagtens komme med i ordningen! Dit nuværende OK-kort
skal blot tilføjes Myndeklubbens aftale nr. (559409) hos OK – du kan tilknytte Myndeklubben online på dit kort
på www.ok.dk – her kan krydse af i feltet ”støt din sportsklub” og skrive Myndeklubbens aftale nr.(559409)
eller bare sende en mail til Marianne Nielsen med oplysning om navnet på kortet samt dit kortnummer – send
mail abica@afghanskmynde.dk
Er I flere i familien, som har brug for et OK-kort – kan du bestille et ekstra kort gratis!
For bestilling af OK Benzinkort med Myndeklubbens aftale nr. (559409), kan du bestille OK-folder hos
Marianne Nielsen 2076 5825 mail abica@afghanskmynde.dk eller benyt onlineformular på www.ok.dk – husk at
krydse af i feltet ”støt din sportsklub” på del 2 og skriv Myndeklubbens aftale nr.(559409).

Kan du se mulighederne?
Prognose
Hvis 200 af Myndeklubbens medlemmer tegner et
OK-kort eller overfører et eksisterende kort (og har
nogenlunde samme forbrug som de aktive kort vi
har tilknyttet) giver det en yderligere
sponsorindtægt på ca. 20.000,- kr. om året!

