Goedkoop tanken bij AVIA Veldma en gratis punten sparen voor vv Gruno.
Speciaal voor de sport- en andere verengingen heeft AVIA het Clubsparen geïntroduceerd.
En nu introduceert AVIA Veldma aan de friesestraatweg in Groningen deze nu ook voor de clubleden van de vv
Gruno en alle andere mensen die de vv Gruno een warm hart toe dragen.
Zij kunnen met de AVIA Veldma / vv Gruno Clubpas gratis punten sparen bij AVIA Veldma! Clubspaarders hoeven
dus geen lid te zijn. Attendeer daarom ook familie en vrienden op deze mogelijkheid.
Alle spaarpunten worden bijgeschreven op een speciale Clubspaarkaart waarmee de vv Gruno de spaarpunten kan
verzilveren bij AVIA Veldma. .Hoeveel er al gespaard is kan men zien door een digitale puntenteller op de website
van de vv Gruno.
Honderd spaarpunten leveren € 2,00 op voor de clubkas. Dat kan dus snel oplopen.
Om het voor u nog aantrekkelijker te maken, (be)spaart u zelf bij AVIA Veldma ook nog eens.
Niet alleen zijn onze prijzen erg scherp, voor een bemand station en kunt ook voor LPG bij ons terecht, maar spaart u
voor uzelf nog eens hetzelfde bij elkaar als u voor de club doet.
Dus dubbel voordeel!
Wat moet ik doen
Via de vv Gruno ontvangt ieder lid een AVIA Veldma / vv Gruno Clubspaarpas, waar de punten op bijgeschreven
worden. Daarnaast zal er een folder bijgesloten worden. Bij elke tankbeurt worden de punten via deze
Clubspaarpas bijgeschreven.
Zijn er meer Clubkaarten nodig per gezin, dan kan men dit verzoek indienen bij de coördinator van de club.
Coördinators v.v.Gruno:
Cor van de Stam-g.v.d.stam@kpnplanet.nl-0683600355
Henk Boon-penningmeester@vvgruno.nl-0649816727
Voor meer informatie over dit aantrekkelijke Clubsparen kunt u terecht op de website van AVIA:
www.avia.nl/clubsparen
Club spaarpunten worden direct bijgeschreven op het saldo van de vv Gruno en worden niet op het tankstation
vermeld.
TANKSTATION AVIA VELDMA
FRIESESTRAATEG 231
9743 AE GRONINGEN
info@veldmajansen.nl
www.veldmajansen.nl

FOTO 1E SELECTIE MET DE PAS!!!

