
Medlemsinfo och Nyhetsbrev

slås samman och byter

namn.

Det blir möjligt tack vare ett nytt

program som heter Mailer Light och

att startsidan på vår hemsida blivit

öppen för alla.

Läs mer

Kortet med STORT värde

Ditt medlemskort ger rabatter inte

bara runt i landet utan även på

hemmaplan i Norrbotten. Läs mer om

den senaste utvecklingen på CC BD

samarbetspartners rabatter runt om i

länet.

Läs mer

Syns inte bilderna? Klicka här...

BD Nytt 1/20

Innehåll

¤ Medlemsinfo och Nyhetsbrev nytt namn och ny skepnad.

¤ Medlemskortet som ger dig nya möjligheter.

¤ Fritt att resa inom landet

¤ Nya datum för FMC

¤ Våra rabatter i Norrbotten
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Nu kan du fritt resa runt i

landet.

Smittskyddsinstitutet har släppt

begränsningarna på resandet inom

landet. För resor utomlands

rekommenderar vi appen "UD

resklar" som finns att ladda ner och

är gratis.

FMC ändrar datum för

utdelning.

På grund av corona ändrar FMC

datum för utdelning. De nya tiderna

10 september

28 oktober

17 december

 

Lista över rabatter

Lista över företag

campingar och deras

rabatter.

Karta företag

Karta över de företag

som ger oss rabatter

Turistmål

Norrbotten

Platser i Norrbotten som

vi tycker är väl värda ett

besök.

Caravan Club

campingar

Besök våra egna

Caravan Campingar.

Besök vår hemsida

Klicka på loggan

Facebook

Följ oss på Facebook,

Klicka på bilden.

Rabatter på Företag och

Campingar i Norrbotten

Kartorna innehåller länkar som tar dig till respektive innehåll.

https://caravanclub.se/content/uploads/Medlemsrabatt-med-l%C3%A4nkar-8.pdf?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=bd_nytt_1_20&utm_term=2020-07-08
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Hjälpdokument.

Klicka på rubrikerna för att komma till respektive dokument.

¤ Logga in på hemsidan        ¤ Glömt lösenordet

¤ Lathund Träffansvarig         ¤ Checklista texter till FMC

Caravan Club Norrbottenssektionen

Angelgatan 12, LULEÅ

Sweden

Tel: 070-615 89 35 Mejl: ccnorrbotten@gmail.com

Du får det här mejlet eftersom du registrerat dig på vår

hemsida eller gjort inköp från oss.

Avsluta prenumerationen
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