
 

Medlemsformulär, Bioklubben i Boden 
Lämnas till personal på Sagabiografen (Drottninggatan 4) 

Personuppgifter 

Namn (obligatorisk) 

 

 

E-postadress (obligatorisk) 

 

 

Telefonnummer (frivilligt) 

 

 

Jag godkänner att Folkets Hus Boden hanterar mina uppgifter i enlighet med 
Personuppgiftslagen (PuL) samt samtycker till att få information om 
Bioklubben skickad till mig via e-postadress 

TIPS! - Fyll i formuläret hemma och hämta ditt medlemskort den 27/11 (Skyltsöndag)
 

Plats för kommentar: 

 

 
Fylles i av personalen 

Betald? Införd? Mottagen datum, initial MedlemsID (kortnr) 
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Bioklubben - för dig som älskar film på bio! 
Vårt nya belöningssystem för trogna kunder kommer att se lite annorlunda ut i jämförelse med 
tidigare stämplar och brickor. Vi kallar det för Bioklubben och det vänder sig främst till dig som redan 
går, eller som vill gå, fler än två gånger på bio om året. Bioklubben innebär unika förmåner och 
belöningar som du som kund själv väljer när du ska nyttja. 

Som medlem i bioklubben får du: Förtur till förköp av biljetter till årets stora filmer, stående rabatter i 
kiosk och kassa, förhandsinfo före alla andra samt unika erbjudanden. Vi tittar på möjligheten för 
medlemmar att vara delaktiga genom att påverka bioprogrammet. Mer information om det kommer 
mycket snart! 

Hur blir jag medlem? 
Du kan bli medlem hemifrån genom att fylla i formuläret och sedan köpa medlemskapet i webshopen 
på vår hemsida Boden.fh.se. Vi säljer även medlemskap i kiosk och kassa. Kom ihåg att du måste 
uppvisa kvitto på köp när du ska hämta ut ditt medlemskort! 

Medlemskap i bioklubben löper från 1 januari till och med 31 december och förnyas årsvis. Vi håller 
årliga event för förnyelse av medlemskap i Saga på skyltsöndagarna. På ditt medlemskort står det 
vilket år medlemskapet avser. Korten är personliga och vi kan komma att ge rabatt till specifika 
medlemmar. 

Priser 
Befintliga medlemmar: 100:- Nytt medlemskap: 150:- 

Medlemskapet har ett ordinarie och ett rabatterat pris. Det rabatterade priset gäller vid förnyelse av 
befintligt medlemskap. Om du vill gå ur klubben låter du bara bli att köpa nytt medlemskap! 

Lanseringen 2016 
Vi tjuvstartar 2017 redan på skyltsöndagen den 27:e november 2016. Då kommer du kunna hämta ut 
ditt medlemskort, ställa frågor till personalen, växla in dina Xtrabonusstämplar, handla julklapparna 
och ta reda på mer om vad vi har i kikaren för 2017. Vi bjuder på kaffe och kaka. Varmt välkomna! 

 

VIKTIG INFORMATION 

Inväxling av Xtrabonusstämplar innan årsskiftet 
Om Bioklubben verkar vara något för dig erbjuder vi rabatt på ditt köp av medlemskap i bioklubben 
motsvarande de stämplar du har samlat ihop. Du som sedan tidigare samlat stämplar hos oss med 
Xtrabonus erbjuds medlemskap i bioklubben till priset för befintliga medlemmar. 

Observera att du endast kan lösa in Xtrabonus-stämplar under 2016 
Från och med nästa år kan vi inte behandla Xtrabonusbrickor alls i och med att vi returnerar våra 
terminaler när vi säger upp avtalet med Xtrabonus. Det betyder att du som medlem i kundklubben har 
till årsskiftet på dig att använda dina stämplar. Från och med 1:a januari nästa år säljs medlemskapen 
till fullpris för alla, så passa på och prova Bioklubben redan nu! 
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