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på det du alligevel køber
0,- kr. i kontingent
det første år
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Spar tusindvis af
Bliv medlem for 0,- kr. det første år

Det her får du
•
•
•
•
•

Ét kort til 4.500 butikker og webshops
Bonus på alt – også det på tilbud og udsalg
Ikke bare point – rigtige penge
Intet minimumskøb – bonus fra første krone
Ingen udløbsdato – det er din bonus

Sådan virker det
1.
2.
3.
4.

Betal med dit kort fra Forbrugsforeningen
Bonussen optjenes automatisk
Følg din bonusopsparing i appen
Hvert år i december sætter vi pengene ind
på din medlemskonto

+ 500

+ 700

+ 400

+ 60

Webshops

Tøj- og skobutikker

Caféer og restauranter

Tandlæger

+ 65

+ 250

+ 200

+ 70

Sportsbutikker

Tankstationer

Frisører

Byggemarkeder

+ 65

+ 40

+ 170

+ 15

Radio og TV

Oplevelser og attaktioner

Rejse- og ferieophold

Ejendomshandlere

kroner
Den bedste fordel
... en fordel du kan få!
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www.FBF.nu

Vi har spurgt vores medlemmer og de siger følgende:

93%
er tilfredse eller meget
tilfredse med deres
medlemskab.

Medlemsanalyse april 2017, foretaget af Wilke.

93%
mener at det er nemt
og overskueligt at
bruge kortet.

91%
er trygge ved at have
et betalingskort fra
Forbrugsforeningen.

Forbrugsforeningen er en loyalitetsklub for dig som er medlem af en fagforening i et af de organiserede fagforbund.
Det koster 0,- kr. at være medlem de første 12 måneder, herefter koster det 132,- kr. om året, (det svarer til 11,- kr.
om måneden).

Få bonus i mere
end 4.500 butikker,
servicebrancher og
webshops der samarbejder
med Forbrugsforeningen.
Find dem i appen
og på fbf.dk.

Der tages forbehold for bonusændringer samt trykfejl · I visse kæder er det ikke alle forretninger der indgår i samarbejdet.

