Registrera ditt medlemskap i Smart Senior på:

www.smartsenior.se/SVFI

Välkommen till Smart Senior
– ett medlemskap som ger dig över 350 rabatter!
Grattis! Tack vare ett samarbete mellan Smart Senior och Sverigefinska Pensionärer har du nu
möjlighet att få medlemskap i Smart Senior helt kostnadsfritt! Med Smart Senior får du tillgång till
hundratals rabatter från ett 100-tal företag och fler tillkommer hela tiden. Du hittar alltid alla aktuella
rabatter på smartsenior.se. För att ta del av alla rabatter måste du först registrera dig som medlem i
Smart Senior.
Om du har några funderingar är du alltid välkommen att kontakta Smart Senior medlemsservice
på telefon 08 410 426 10 eller via mail info@smartsenior.se – uppge SVFI när du har kontakt med oss.

Så här gör du för att ta del av alla rabatter!
Gå in på er egen sida

www.smartsenior.se/svfi
och registrera dig för gratis medlemskap
i Smart Senior.
Du får en bekräftelse till din mailadress på ditt
medlemskap och kan börja nyttja rabatterna
direkt!

Ditt Smart Seniorkort finns digitalt under
”Min sida” när du är inloggad och fungerar
utmärkt på surfplattor och smartphones.
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Medlemstidningen Extra Smart
utkommer fyra gånger om året
och finns att läsa kostnadsfritt på
www.smartsenior.se/extrasmart
Vill du ha den hem i brevlådan
kan du lägga till den för 39 kr för
fyra nummer. Det gör du i samband med att du registrerar dig
som medlem.

Ditt digitala Smart Seniorkort
finns i smartphone och surfplatta
och fungerar på samma sätt som ett
fysiskt plastkort.

Om du önskar ett
fysiskt plastkort
hemskickat kan
du välja till det för
endast 25 kr när du
registrerar dig som
medlem.

Onneksi olkoon!

Nyt sinulla on mahdollisuus, mikäli olet Ruotsinsuomalaiset Eläkeläiset RSE - järjestön jäsen,
päästä nauttimaan suurista jäseneduista. Rekisteröidyt aivan ilmaiseksi Smart Seniorin
internetsivulle ja tämän jälkeen sinulla on mahdollisuus nauttia runsaan 350 yrityksen
ostoalennuksista.
Tämä etu on ilmainen 36 kuukautta ja sen jälkeen sinulla on mahdollisuus, mikäli haluat,
jatkaa tätä etua pientä vuosimaksua vastaan.
Tällä hetkellä alennuksia saat mm. seuraavista yrityksistä: Synoptik, Tele2, Guldfynd,
Scandic, SIBA, Bilprovningen, Hyundai, Kronans apotek jne. vain joitakin esimerkkejä
mainittuina.
Ilmoittamalla sähköpostiosoitteesi saat säännöllisesti tietoa aina ajankohtaisista alennuksista.
Seuraa oheisia ohjeita ja liity! Mikäli sinulla on lisäkysymyksiä, voit lukea Smart Seniorin
kotisivua tai soittaa puhelinnumeroon 08-410 426 10 tai lähettää kysymyksesi
sähköpostiosoitteeseen: info@smartsenior.se.

