Hjælp Vendsyssel Køreforening hver gang du tanker OK
Som bilist kan du nu støtte Vendsyssel Køreforening. De har nemlig indgået en
sponsoraftale med energiselskabet OK.
Vendsyssel Køreforening har netop indgået en sponsoraftale med energiselskabet OK, så
alle bilister kan tanke støttekroner til den lokale forening, hver gang de tanker brændstof
på bilen.
Aftalen er simpel. De lokale bilister støtter foreningen med 6 øre pr. liter brændstof, hver
gang de tanker.
De skal bare huske at melde deres OK Benzinkort til Vendsyssel Køreforenings
sponsoraftale.
Det koster ikke bilisterne ekstra, for det er OK og OK’s forhandlere, der betaler det hele.
Støtte til bedre forhold og socialt samvær
Praktisk info
Det er nemt og hurtigt at få et OK Benzinkort. Du skal ikke betale oprettelsesgebyr,
kontoen er rentefri, og du betaler kun én gang om måneden. Du betaler 5,50 kr. pr.
måned, hvis du betaler via Betalingsservice eller 10,00 kr. pr. fremsendt girokort, hvis du
vælger den betalingsform.
Hvis du allerede har et OK Benzinkort, kan du nemt og hurtigt knytte dit kort til en
sponsoraftale.
Dit kort er ikke automatisk tilknyttet en sponsoraftale, men ring til os på 78 73 11 56, så
klarer de det for dig.
Få et OK Benzinkort med en sponsoraftale, så støtter du Vendsyssel Køreforening med 6
øre, hver gang du tanker benzin eller diesel. Det koster dig ikke ekstra – OK betaler hele
beløbet. Støt foreningen med el fra OK Med et OK Benzinkort med en sponsoraftale kan
du ved også at få el fordoble din støtte fra 6 øre til 12 øre for hver liter benzin eller diesel,
du tanker. Støt foreningen med OK Mobil Du kan også forhøje støtten med OK Mobil.
Vælg den OK Mobil-pakke, der passer dig bedst. Så støtter OK med ekstra 6 øre pr.
abonnement for hver liter benzin eller diesel, du tanker.
Bestil et OK Benzinkort med sponsoraftale på www.ok.dk.
NB vælg Vendsyssel Køreforening
Har du spørgsmål vedrørende OK Benzinkort kan Flemming E. Nielsen på tlf. 40 44 78 43.

