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Rabatterbjudande för er som är medlemmar i

Asbro i ntressefören ing
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Hej!
Qstar Försäljning AB erbjuder Dig som är medlem i Åsbro intresseförening rabatt på bränsle.

Med vårt Smartkort/kontantkort erhåller du dessutom 7 öre inkl.moms extra i rabatt utöver rabatten

som ovan. Ni kan läsa mer om våra olika kort i vår Kortansökan.

Rabatten gäller på alla våra mackar; Qstar, Bilisten och Pump oavsett bemannad eller obemannad.

På vår hemsida www.qstar.se kan ni se var alla våra stationer finns.

0m detta skulle vara något för dig behöver vi få in en kortansökan insänd via post.

Du som redan är kortkund hos Ostar Försäljning behöver inte skicka in en ny ansökan, utan hör av

dig till vår Kundservice på 011-28 00 00 eller via mejl info@qstar.se så får Du också ta del av detta

eöjudande. Vi behöver bara veta ditt medlems nr du har hos Åsbro intresseförening. Vår kundservice

tir bemannad vardag mellan 08.00-18.00.

Har du några frågor är du välkomna att höra av dig till mig,

Vi vämar om en levande landsbygd!

Med vänlig hälsning:

Annika Kirmeier

Direkt tel.011 - 28 00 08

Kundservice växel: 011 - 28 00 00

e-post: annika@qstar.se

0star Försäljning AB

M e d I e m se rbi u d a Jt d e...

Dieselfabatt: 10 öre inkl. moms per liter från pumppriset

tl'

Mer än 4OO mackar över hela Sverige
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? Jag är redan kund och önskar nytt / extra kort.

Efiernamn och ,örnamn på nyt/exta kod (om ej samma som ovan)

Qstar Försäljning AB

Svarspost

Kundnr 20310722

608 O1 NORRKÖPING
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Jag är redan kund och önskar nytt / extra kort.
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Signatur
Jag önskar konlo enligi ovan och törsäkrar att lämnade uppgifter är riktiga.
lvled denna ansökan och genom atl använda kortet accepierar underiecknad
'Allmänna villkor för Ostars/Pumps/Bilistens kundkorl" vilka jaglvi tar del av
när iag/vi fålt korlet. Vid ansökan om Autogiro godkänner jag de regler som
finns i "Allmänna villkor för Qslars/Pumps/Bilistens kundkort".
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