
LEV INTE LIVET UTAN BONUS!  

UNIKT 
ERBJUDANDE
FÖR DIG I MÄKLARSAMFUNDET

Du får också:
• BONUS PÅ ALLA KÖP* - 1% första året**

• INGEN ÅRSAVGIFT

• FELTANKNINGSFÖRSÄKRING

• RESEFÖRSÄKRING MED AVBESTÄLLNINGSSKYDD

• CIRCLE K EXTRA CLUB – Unika erbjudanden varje månad
genom vårt lojalitetskoncept Circle K EXTRA Club.
Läs mer om kortets fördelar på circlek.se/mastercard

25ÖRE

DRIVMEDEL

RABATT/LITER



YTTERLIGARE INFORMATION OM FÖRMÅNERNA:
CIRCLE K EXTRA CLUB
Unika erbjudanden varje månad genom vårt lojalitetskoncept Circle K EXTRA Club. 
Dessutom får du var 6:e biltvätt och var 6:e kaffekopp på köpet – vi håller räkning-
en åt dig!

BONUS PÅ ALLA KÖP ÖVERALLT 
Handla var du vill och få bonus, i alla butiker över hela världen som accepterar 
MasterCard förutom andra drivmedelsbolag i Sverige. 1% bonus första året, om 
du efter ett år har tankat minst 1 000 liter drivmedel fortsätter 1% bonus att gälla, 
annars 0,3%. Du använder bonus som betalning i butik vid köp av drivmedel, 
biltvätt eller annat hos oss på Circle K. Enkelt, smidigt och bekvämt.

RESEFÖRSÄKRING MED AVBESTÄLLNINGSSKYDD
Försäkringen är ett komplement till reseskyddet i din hemförsäkring och innehåller 
avbeställningsskydd, förseningsförsäkring, bagageförsäkring, olycksfallsförsäkring 
och självriskskydd vid bilhyra utomlands. 

FELTANKNINGSFÖRSÄKRING
Vid tankning av fel drivmedel på en Circle K station i Norden. Försäkringen täcker 
kostnaden för rengöring av tanken samt bärgning till närmaste verkstad, till ett 
värde upp till 5 000 kr för kortinnehavaren.

HÄR ANSÖKER DU:
•  Har du inget Circle K MasterCard? Läs mer och ansök här så kopplas dina

personalförmåner automatiskt till kortet.
•  Har du redan ett Circle K MasterCard? Använd länken här för att koppla

personalförmåner till ditt kort.

* Exkluderat köp av tobak, lotter, spel, drivmedel, kontantuttag och samtliga köp på andra drivmedelsbolag 
i Sverige. Kreditkortet ges ut av SEB Kort Bank AB med 15,00 % bunden ränta. Vid fullt kreditutnyttjande om 
20 000 kronor/12 månader är den effektiva räntan 16,95 %. Kostnader 3170. Totalt 23170 (september/2020)
** Efter första året behåller du din 1 % bonus om du tankar mer än 1 000 liter per år.
Annars är bonusen 0,3 %.

https://circlek.secure.force.com/apex/flowCKSEB2EEXTRA
https://www.circlek.se/sv_SE/pg1334073581294/foretagsanstallda.html



