
VÄLKOMMEN TILL VÅR STAMKUNDSKLUBB
ALEWALDS OUTDOOR & SPORTS
Alewalds är grundat 1937 och vi har det mesta inom outdoor och sport i våra 
tre butiker. Som Sveriges största återförsäljare av Bergans, Eagle Creek, 
Haglöfs, Lundhags och Silva kan vi erbjuda ett stort sortiment av deras produk-
ter. På Alewalds hittar du det mesta för både vardag, resor och krävande stra-
patser. Med mer än 250 av världens ledande varumärken inom outdoor och 
sport spelar det ingen roll om du ska ut i vildmarken eller behöver en snygg och 
funktionell trenchcoat till arbetet. Vi löser det! Vi är oerhört måna om att ge 
våra kunder bra service och detta gör vi bl a genom vår kunniga personal.
 
DET SENASTE FÖRST AV ALLA
I våra utskick berättar vi om kommande nyheter, våra events och föreläsningar, 
våra VIP-kvällar dit enbart du som är stamkund är inbjuden, aktuella reor m.m. 
Tanken är att du som stamkund ska få ta del av det senaste först av alla.

BONUSCHECK VARJE ÅR
Stamkundsklubben finns för att vi vill belöna våra stamkunder. Efter varje 
kalenderår erhåller du under våren en bonuscheck med din intjänade bonus, 
förutsatt att du har handlat för minst 2000 kr.

HELT UTAN KOSTNAD
Att vara med i stamkundsklubben och ta del av alla våra medlemsförmåner 
kostar ingenting och du väljer själv hur länge du vill vara med. Det vi vill ha av 
dig är din mailadress för att på ett enkelt och smidigt sätt kunna skicka dig 
förmånliga erbjudanden och tipsa om nyheter.

DU ÄR INTE FÖRST UT, MEN I GOTT SÄLLSKAP
Över 36 000 personer har redan upptäckt förmånerna att vara stamkund hos 
Sveriges största återförsäljare av friluftsartiklar, välkommen att bli stamkund 
du med! Och du, hos oss slipper du plastkort.

Stockholm

kungSgatan 32, 
tel: 08-21 90 00
mån-Fre 10-19, lör 10-17, 
Sön 12-16

Stockholm 
(F d Sportkompaniet) 
kungSgatan 68
tel: 08-21 26 40 
mån-Fre 10-18:30, lör 10-16 
Sön Stängt

uppSala 
(F d FjällSkog) 
öStra ågatan 27 
tel: 018-50 53 20
mån-Fre 10-18:30, lör 10-16, 
Sön Stängt
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VÄLKOMMEN TILL VÅR STAMKUNDSKLUBB 

Anmälan till Alewalds Outdoor & Sports stamkundsklubb för 
OK Linnés medlemmar. 

 VAR VÄNLIG TEXTA!

Hemtelefonnummer: ......................................................................................................................
(Ditt telefonnummer blir ditt kundnummer)

Förnamn: ........................................................................................................................................

Efternamn: ......................................................................................................................................

Adress: ............................................................................................................................................

Postadress: .....................................................................................................................................

Mobiltelefon: ...................................................................................................................................

E-postadress: ..................................................................................................................................

Medlemskap i stamkundsklubben för Alewalds Outdoor & Sports ger dig bonus på dina inköp under året 
i form av en bonuscheck. Du kan få en bonuscheck på upp till 10 % på det belopp du handlat för i våra 
butiker. Efter varje kalenderår erhåller du under våren en bonuscheck med din intjänade bonus. 
Bonuscheckar under 40 kronor utbetalas ej. Efterregistrering av genomfört köp är ej möjligt. 
Alla uppgifter enligt ovan måste vara ifyllda för giltigt medlemskap.

Över 2.000 kr = 2 % på årets totala inköp.
Över 4.000 kr = 4 % på årets totala inköp.
Över 6.000 kr = 6 % på årets totala inköp.
Över 8.000 kr = 8 % på årets totala inköp.
Över 10.000 kr = 10 % på årets totala inköp. (OK Linnés medlemmars nivå) 

Alla OK Linnés medlemmar hamnar i vår högsta bonusklass (10%) från första kronan oavsett 
årsinköpsvolym. Detta gäller även deras familjemedlemmar som är bosatta på samma adress. 
Medtag visitkort och legitimation vid ditt första besök hos oss. 

Undantaget är all elektronik (t ex GPS:er, transceivers, m m), cyklar, klockor, kajaker, kanoter, 
barnvagnar, träningsredskap, verkstadsjobb och prisnedsatta varor (rea, erbjudanden, paketpriser, 
produkter där utrustningsbidrag lämnas m m) där endast halva beloppet är bonusgrundande. Köp av 
presentkort är inte bonusgrundande.

Det är alltid de aktuella villkoren för stamkundsklubben som gäller för alla medlemmar oavsett 
inträdestidpunkt i stamkundsklubben. Detta innebär att Alewalds Outdoor & Sports förbehåller sig 
rätten att kunna förändra medlemsvillkoren.

Jag anmäler mig till stamkundsklubben och godkänner samtidigt att Alewalds Outdoor & Sports lagrar 
mina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen samt kontaktar mig med erbjudanden och 
inbjudningar till kundträffar och inspirationskvällar samt annan marknadsföring. 

Jag kan när som helst begära att lämnade uppgifter ändras eller att jag avregistreras som medlem i 
stamkundsklubben. 

Namnteckning: ................................................................................................................................

Stockholm
kungSgatan 32, tel: 08-21 90 00, 

mån-Fre 10-19, lör 10-17, Sön 12-16

Stockholm (F d Sportkompaniet) 
kungSgatan 68, tel: 08-21 26 40, 

mån-Fre 10-18:30, lör 10-16, Sön Stängt

uppSala (F d FjällSkog) 
öStra ågatan 27, tel: 018-50 53 20, 

mån-Fre 10-18:30, lör 10-16, Sön Stängt
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