Aktiveringsformulär
Klubbnamn

Telefon

E-post adress

Adress

Postnr.

Organisationsnummer

BG eller PG för utbetalning av klubbstöd

Ort

Kontaktperson (med signeringsrätt/firmatecknare)

Hitta din lokala butik här
flugger.se/hitta-butik

Din lokala Flügger färg butik

Styrelsen i klubben önskar att aktivera ett konto hos den lokala Flügger färgbutiken, och mottaga
klubbstöd baserat på medlemmarnas inköp på klubbens kontantkonto.
 ag har läst och accepterar de riktlinjer och villkor som gäller för aktivering av ett Flügger Andelen
J
konto för klubben hos Flügger. (Läs villkoren på sidan 2)
 a tack, styrelsen i klubben mottar gärna information på klubbens e-post från Flügger om Flügger
J
Andelen, lokala arrangemang i butiken, produktnyheter och bra erbjudanden på färg, tillbehör
och tapeter. Marknadsföring kan skickas ca. 1 gång månaden.
Ort, datum

Underskrift

version 5
Skicka formuläret på e-post till din lokala Flügger färg butik

version 6
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Villkor för Flügger Andelen
Flügger erbjuder ett brett sortiment av färg, spackel, tapeter och måleriverktyg av hög kvalitet.
Flügger färgkedjan består av ca. 130 butiker i Sverige.
Flügger Andelen är ett erbjudande till svenska föreningar, vilket gör det möjligt för klubbmedlemmar att handla med
rabatt hos Flügger färg, samtidigt som klubben får ett klubbstöd baserat på medlemmarnas köp.
Här kan du läsa villkoren som gäller för Flügger Andelen. Villkoren gäller från och med 1 januari 2019.
Konto/Kund nr.
För att kunna använda Flügger Andelen måste klubben aktivera ett konto hos den lokala Flügger•
färgbutiken, där klubben önskar att medlemmarna ska kunna handla med rabatt via klubbens konto.
Aktivering sker när klubben fyller i ett aktiveringsformulär och anger butik (er) där det önskas att
medlemmarna ska handla med rabatt via klubbens konto. När kontot är aktiverat får klubben en
bekräftelse, därefter kan klubbmedlemmar handla med rabatt och klubbstöd beräknas utifrån köp
från medlemmar via kontot.
•
Kontot måste aktiveras av den eller de som är firmatecknare i föreningen.
•
Kontot som aktiveras är ett kontantkonto, alla köp betalas kontant i butiken i samband med köpet.
Priser

•
•

Klubbstöd
•
•
•
•
•

Övrigt

•
•

version 5
•
•

15535 07/19

version 6

Minst 20 % rabatt på hyllpris på alla Flügger’s varor. Rabatten kan inte kombineras med andra
erbjudanden.
Rabatten kräver medlemskap i klubben. Medlemmen uppger föreningens namn eller kontonummer
i kassan innan köp.
Minst 5 % klubbstöd på alla köp. Procenten beräknas på beloppet som är betalt för varorna, efter att
rabatten är avdragen. Klubbstödet beräknas på alla köp som är genomfört på klubbens konto under
kalenderåret (1 januari till 31 december).
I början av februari mailar Flügger en sammanställning av köp/Klubbstöd som skett under året till den
mailadress som angivits i aktiveringsformuläret.
Klubbstödet betalas ut under februari månad till klubbens BG/PG nr som angivits
i aktiveringsformuläret.
För att ett klubbstöd skall betalas ut får det inte understiga 500 kr. Är beloppet lägre kommer
beloppet sparas till nästa utbetalning.
Klubben är skyldig att informera Flügger om det sker några ändringar av kontaktinformation eller
bankinformation som påverkar utbetalning av klubbstöd. Ändringar meddelas till den butik som står
som klubbens kontakt och där medlemmarna handlar.
	Flügger kan säga upp eller ändra villkoren i Flügger Andelen, inklusive rabatt-och klubbstöd inom tre
månader. Redan intjänat klubbstöd betalas ut oavsett uppsägning eller ändring av villkoren.
	Om klubben eller dess medlemmar inte uppfyller villkoren i Flügger Andelen kan kontot stängas
omgående. Redan intjänat klubbstöd fram till stängning kommer betalas ut.
	Om klubben vill stänga sitt konto, måste klubben kontakta butiken där klubben har det aktuella kontot.
	Information om klubben som är registrerad i aktiveringsformuläret kommer endast att användas för
skapande och löpande hantering av klubbens konto.
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