Teckna
Volvokort
– det tjänar både
du och din
förening på!

Låt din förening bli
samarbetspartner med Liljas!

Vi har ett förslag till
din förening
Lokala klubbar och föreningar är viktiga för oss på Liljas. Vi vill jobba
nära er och era medlemmar där samarbetet mellan föreningen,
Liljas och Volvokortet ska ge winwin-situation för båda parter.
Teckna Volvokort och tanka billigare hos Liljas
– det tjänar både du och din förening på!

Ju fler
Volvokort som
tecknas och används
av medlemmarna,
desto mer tjänar ni!

Vad får föreningen och medlemmarna
när ni tecknar och använder Volvokortet?
Medlemmar får:

i drivmedelsrabatt under
• 15treöre/liter
månader vid nyteckning av Liljas
Volvokort och därefter 4 öre/liter.
Detta utöver den rabatt på 10 öre/liter
Volvokortet alltid ger.

• 20% i rabatt på våra automattvättar.

Föreningen får:

öre/tankad liter drivmedel går till
• 4föreningen.
får dessutom
• Föreningen
50 kronor/tecknat kort.
Drivmedelsrabatten gäller hos
Liljas Tanka- och arrendestationer.

20% i rabatt

på våra
automattvättar
med Volvokortet.

Räkneexempel:
Nyteckning av kort samt räkneexempel med
drivmedelskickback. Teckning av ”x” antal kort:
Vid uppnådd volym utgår ”kortpremie” om minst
50% är köpaktiva.
Kortpremie:
50 kort =
100 kort =
200 kort =
300 kort =
400 kort =
600 kort =
1000 kort =

2.500 kr
5.000 kr
10.000 kr
15.000 kr
20.000 kr
30.000 kr
50.000 kr

Exempel:
År 1 tecknas 100 kort som tankar 1.000 liter vardera:
5.000 kr + 4.000 kr = 9.000 kronor
År 2 tecknas 200 kort, 300 tankar 1.000 liter vardera:
10.000 kr + 12.000 kr = 22.000 kronor
Totalsumma till klubben på två år: 31.000 kr

Exempel:
Totalsumma till
klubben på två år:

31.000 kr

Är din förening intresserad av samarbete eller vill ha mer information?
Kontakta Johanna Kämpe på telefon 0480-944 12, e-post johanna.kampe@liljasbil.se
eller Therese Nagy på telefon 0470-77 57 74, e-post therese.nagy@liljasbil.se.
Avtalet löper över 24 månader och kan förlängas, då båda parter samtycker.
Kortpremien avräknas efter 12 månader mot verkligt utfall. Drivmedelskickback sker efter 12 månader.
Liljas önskar erhålla exponering samt deltaga vid lämpliga event i förhållande till ambition/utfall.
Utbildning av era nyckelpersoner sker av våra Volvokortsansvariga.

Vad är Volvokortet?

Fyra
månader
räntefritt hos
Liljas!

Volvokortet ger en rad fördelar som
med tiden kan betyda en hel del
pengar vid nyttjande.

•
•
•
•
•
•
•

Man tankar alltid till lågt pris på Tanka. Och med OKQ8:s stationsnät
finns tillgång till ett av Sveriges tätaste stationsnät.
Alla inköp som görs med kortet, i butik eller verkstad hos Liljas, kan delas upp
helt utan extra kostnad på 4 månader.
Hela bilägandet på en faktura med uppföljning på internet.
Är försäkringen i Volvia eller Renault Försäkring eller har Billån hos Volvofinans
får man (om man vill) även dessa kostnaderna på Volvokortsfakturan. Mindre papper
och mer kontroll på kostnaderna.
Alla transaktioner, fakturor och kontrolluppgifter finns dessutom presenterat på
volvokort.com. Logga in och ta kontroll över bilkostnaderna enkelt och bekvämt.
Läs mer om alla fördelar och aktuella erbjudanden på www.volvokort.com
Väljer man Volvokort med Visa finns tillgång till 24 miljoner butiker, restauranger,
hotell m.m. i världen. Dessutom ingår gratis reseförsäkring om man betalar resan med kortet.
0 kronor i årsavgift (gäller både Volvokort och Volvokort med Visa).

Här finns vi!
Kalmar, Servicecenter
Norra vägen 77
391 25 Kalmar
Tel. 0480-944 00

Borgholm
Storgatan 41
387 34 Borgholm
Tel. 0485-871 00

Nybro
Jutarnas väg 5
382 45 Nybro
Tel. 0481-444 00

Emmaboda
Granitvägen 2
361 31 Emmaboda
Tel. 0471-252 00

Tingsryd
Södra Storgatan 113
362 22 Tingsryd
Tel. 0477-313 55

Kalmar, Hansa City
Trångsundsvägen 20
393 56 Kalmar
Tel. 0480-944 00

Växjö
Ljungadalsgatan 1
350 43 Växjö
Tel. 0470-77 56 00

Hemsida
liljasbil.se
E-post
info@liljasbil.se

06/17

Alvesta
Blädingevägen 20
342 32 Alvesta
Tel. 0472-478 55

