
 

  

 

Medlemsförmån för medlemmar i 

föreningsavtal med Granngården

Alla medlemmar i Oskarshamns Ridklubb kan få bonus samt bidra �ll a� 

föreningen får bonus när 

•  2 % bonus på alla inköp du gör
 

•  2 % bonus på alla inköp du gör

Så här ansluter du dig

•  Säg till i kassan på Granngården att du vill bli medlem i Granngårdens
kundklubb (om du inte redan är medlem
med personnummer i kassan i butik. 

•  När du är medlem i Granngårdens kundklubb ber du om att få bli ansluten 
till Oskarshamns Ridklubbs föreningsavtal
göra en gång - vid första registreringen

•  Alla inköp som medlemmar gör hos Granngården ger bonus till både
medlemmen och föreningen

•  Den insamlade registrerade bonusen ger bonuscheckar både till dig 
kundklubbsmedlem och til

•  Bonuscheckarna gäller som betalning vid inköp av produkter i butiken

•  Bonuscheckarna kan ej bytas ut mot kontanter. 

För frågor eller hjälp med registrering 

 

för medlemmar i Oskarshamns Ridklubb genom 

Granngården AB. 

Oskarshamns Ridklubb kan få bonus samt bidra �ll a� 

 vi handlar på Granngården genom att

bonus på alla inköp du gör går till dig  

bonus på alla inköp du gör går till föreningen 

Så här ansluter du dig:  

Säg till i kassan på Granngården att du vill bli medlem i Granngårdens
om du inte redan är medlem) Detta gör du genom att registrera dig 

med personnummer i kassan i butik.  

När du är medlem i Granngårdens kundklubb ber du om att få bli ansluten 
Oskarshamns Ridklubbs föreningsavtal. Denna procedur beh

vid första registreringen.  

Alla inköp som medlemmar gör hos Granngården ger bonus till både
medlemmen och föreningen.  

Den insamlade registrerade bonusen ger bonuscheckar både till dig 
och till föreningen.  

Bonuscheckarna gäller som betalning vid inköp av produkter i butiken

Bonuscheckarna kan ej bytas ut mot kontanter.  

frågor eller hjälp med registrering - kontakta personal i butik! 

 

Oskarshamns Ridklubb genom 

Oskarshamns Ridklubb kan få bonus samt bidra �ll a� 

genom att 

Säg till i kassan på Granngården att du vill bli medlem i Granngårdens 
Detta gör du genom att registrera dig 

När du är medlem i Granngårdens kundklubb ber du om att få bli ansluten 
. Denna procedur behöver du bara 

Alla inköp som medlemmar gör hos Granngården ger bonus till både 

Den insamlade registrerade bonusen ger bonuscheckar både till dig som 

Bonuscheckarna gäller som betalning vid inköp av produkter i butiken.  

kontakta personal i butik!  


