
Støt Nord-Als Boldklub med et OK Benzinkort 

OK Benzin, Kvickly og Nord-Als Boldklub har indgået en sponsoraftale på køb af benzin med OK 
Benzinkort.   
 
Med et OK Benzinkort kan du tanke billig benzin og diesel 24 timer i døgnet på mere end 670 tankstationer 

i Danmark. Dit OK Benzinkort giver dig desuden en lang række fordele. Med et OK Benzinkort får du et kort 

med op til 45 dages rentefri kredit på billig benzin og diesel, som du kan tanke hos OK over hele landet. 

Det koster ikke noget at få dit OK Benzinkort. Du skal ikke betale oprettelsesgebyr, kontoen er rentefri, og 

du betaler kun din benzinregning én gang om måneden.  

Du kan også få point på dit Coop-kort, når du tanker hos OK. Jo mere du tanker, jo flere point får du. 

Benzinen bliver selvfølgelig ikke dyrere med en sponsoraftale – OK sponsorerer hele støttebeløbet.  

Få et OK Benzinkort og tank penge til NB  
Når du bestiller et OK Benzinkort med en sponsoraftale knyttet til NB, støtter du klubben med 5 øre for 

hver liter benzin eller diesel, du tanker. Jo mere du tanker, jo flere penge får klubben. Når du har tanket 

500 liter, så får klubben en ekstra bonus på 200 kr. 

Du får et OK Benzinkort via folderen Benzinkortbestilling. Folderen kan du få i NB’s klubhus eller ved 

henvendelse til et bestyrelsesmedlem i klubben. I folderen er en bestillingsformular, hvor NB’s 

sponsornummer er tilføjet. Ved at indsende formularen bestiller du dit OK Benzinkort og dette bliver 

således registreret som et nyt kort tegnet af NB. Hvis bestillingen er uden vort sponsornummer, så får NB 

ikke del i bonussen og vi får heller ikke synliggjort antallet af nyerhvervede kort. Derfor er det vigtigt, at 

sponsornummeret er påført bestillingen. 

Vi har i øvrigt sponsornummer 561497 

 

Sådan støtter du NB, når du allerede har et OK Benzinkort 

  

Hvis du allerede har et OK Benzinkort, kan du nemt tilknytte dit kort til aftalen med NB. Ring til OK på 

telefon 78 73 18 16, så bliver dit kort registreret til at støtte Nord-Als Boldklub. 

Jo før du får registreret aftalen med NB, desto mere støtter du! 

Ha’ dit kortnummer/kundenummer parat og fortæl, at du vil tilknytte kortet til Nord-Als Boldklub.  

Der er flere detaljer beskrevet på følgende link: www.ok.dk/privat/sporten/stoet-sporten  

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Jens Chr. Hansen på mail: jens@danbonet.dk eller mobil 2443 5058. 
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