
 

 

 

 

ØFK har brug for DIG! 
 

 

 

ØFK har indgået en sponsoraftale med OK Benzin, som gør det muligt for dig at støtte 

klubben, hver gang du køber benzin fra en af OKs 670 tankstationer - helt uden at det 

koster ekstra for dig! 

 

 

Hvordan fungerer det? 

 

For at støtte klubben skal du bestille et OK benzinkort og vælge, at du vil støtte 

Østjyllands Faldskærmsklub. Når du efterfølgende bruger benzinkortet vil klubben få 5 

ører for hver liter benzin eller diesel, du køber. 

 

Køber du over 500 liter benzin eller diesel på et år, får klubben 200 kr ekstra som bonus. 

 

Aftalen med OK løber i ét år, hvorefter pengene udbetales direkte til klubbens konto. Hvis 

klubben skaffer 10 nye benzinkort-kunder indenfor 12 måneder, forlænges aftalen næste 

år.  

 

 

Sådan bestiller du et gratis OK benzinkort: 

1. Gå ind på www.ok.dk/privat/bestil/benzinkort/ og indtast dine oplysninger. 

Tilmeldingen tager ca 2 minutter og når du har gennemført den, bliver dit kort 

tilsendt indenfor kort tid. 

 

Husk at vælge ØFK, hvor du kan vælge at støtte din lokale klub:

 

2. Tank og støt ØFK :) 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ok.dk%2Fprivat%2Fbestil%2Fbenzinkort%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEUMXvPOjM76C8SOAV3kRWz2xCiVA


 

Har du allerede et OK benzinkort? 

Du kan også støtte ØFK, hvis du allerede har et OK benzinkort. Så 

skal du gå ind på ‘Mit OK’ og vælger, at du gerne vil støtte ØFK. 

 

Herefter vil klubben blive støttet, hver gang du køber benzin eller 

diesel. Bemærk: Der gives ikke bonus på eksisterende kort-kunder. 

 

 

Vil du støtte ØFK endnu mere? 

Har du lyst, kan du få el og/ eller mobilabonnement fra OK, når du har et benzinkort.  

 

Vælger du at få OK som telefonselskab, får ØFK 20 kr som sign-on bonus, foruden 5 kr 

pr. måned i loyalitetsbonus.  

Læs mere om at få mobilabonnement hos OK her>> 

 

 

Vælger du at få strøm fra OK, fordobler OK støtten til ØFK, når du køber brændstof. Du 

får altså 10 øre for hver liter benzin eller diesel du køber og første måned er strømmen 

gratis. 

Læs mere om at få strøm fra OK her >> 

 

 

Har du spørgsmål? 

Hvis du har spørgsmål omkring sponsoraftalen, er du velkommen til at skrive til Luise 

Madsen på staarup_2@hotmail.com. Har du spørgsmål til benzinkort, strøm eller 

mobilabonnement fra ok, så kontakt OK på ok@ok.dk.  

 

 

 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.ok-mobil.dk%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGPXH2NgrO7_FSTPViIHje8g1HeSA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ok.dk%2Fprivat%2Ffamilie-og-bolig%2Fel%2Fvariabelpris&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHrP8Ifck-v0-nfDXl0dm68fQDSPg
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