
    

 

Kære  

Medlem af Glostrup Fodboldklub      

     Odense, 9. juli 2015 

 

Særaftale med INTERSPORT – skal du være med? 
 

Glostrup Fodboldklub har indgået en aftale med INTERSPORT Glostrup Shoppingcenter der giver dig 

mulighed for at blive gratis medlem af Club INTERSPORT og få adgang til særlige medlemsrabatter, 

særarrangementer og specielle medlemskonkurrencer.  

 

Denne særaftale giver dig desuden mulighed for at støtte klubben med 10 % i bonus, hver gang du handler 

hos INTERSPORT Glostrup Shopping Center og derudover får du 15 % i kontantrabat*. Hvis du ønsker mere 

information om aftalen, er du velkommen til at kontakte personalet hos INTERSPORT Glostrup 

Shoppingcenter eller Glostrup Fodboldklub. (*undtaget nedsatte vare og elektronik) 

 

KOM GODT I GANG MED CLUB INTERSPORT 

For at blive aktivt Club INTERSPORT medlem skal du have et klub-kort med påført medlemsnummer. Du får 

kortet ved at henvende dig i INTERSPORT Glostrup Shoppingcenter. Meddel ved kassen, at du skal hente dit 

Club INTERSPORT kort og oplys dit navn, din e-mail adresse og hvilken aftale/sportsklub du er tilknyttet, så 

udleverer de kortet til dig. Du kan bruge kortet med det samme.  

 

Er du i forvejen medlem af Club INTERSPORT, har du to muligheder. Du kan enten vælge at returnere dit 

nuværende kort og kun benytte dig af det nye kort med de mange ekstra fordele. Bemærk, ved returnering 

af dit gamle kort udbetales der ikke en eventuelt optjent bonus. Du kan også beholde dit gamle kort, der 

fortsætter som hidtil sammen med det nye kort. Du støtter dog kun klubben, når du bruger det nye kort.   

 

YDERLIGERE FORDELE MED CLUBINTERSPORT.DK 

 Bonus.  Som Club INTERSPORT medlem optjener du bonus til Glostrup Fodboldklub ved alle dine 

køb.  

 Længere gyldighed. Skynd dig eller tag dig god tid, din bonus udløber først efter 2 år. 

 Elektronisk overblik. Se dine køb og elektroniske boner på din Club INTERSPORT side. 

 Nyhedsbrev. Modtag mail med tilbud, fordele, tips og vejledning, optjent bonus og meget mere 

(log på www.clubintersport.dk med dit medlemsnummer og en selvvalgt kode). 

 

STADIG I TVIVL? 

Dit medlemskab af Club INTERSPORT er en gratis service fra INTERSPORT Glostrup Shoppingcenter og du 

kan til enhver tid melde dig ud af klubben. Vi har tilsendt dig en aktiveringsmail, men ønsker du ikke at 

være medlem, skal du blot undlade at hente medlemskortet og slette aktiveringsmailen fra Club 

INTERSPORT.  

 

Med venlig hilsen 

INTERSPORT Glostrup Shoppingcenter 

Lejemål 2, 2600 Glostrup, TLF.: 32 96 41 48 

http://www.clubintersport.dk/

