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SF-Caravan ry:n uutiskirje 13. heinäkuuta 2022

Sähköinen jäsenkortti Karavaanarin mobiilissa

Karavaanarin mobiilista löydät sähköisen jäsenkortin, jäsenedut ja
tapahtumat. Mobiilissa voit myös maksaa jäsenmaksun ja päivittää
omia yhteystietojasi.

 
Karavaanarin mobiiliin mobiili.karavaanarit.fi kirjaudut
jäsennumerolla ja salasanalla. Tunnukset ovat samat
kuin karavaanarit.fi -jäsensivuille kirjauduttaessa.

 
Kirjaudu tästä linkistä Karavaanarin Mobiiliin.

Leirintaopas.fi jäsenetuna

SF-Caravanin jäsenenä olet oikeutettu Caravan Leirintäoppaan
sähköiseen leirintaopas.fi -palveluun.

Karttapohjaisesta palvelusta löydät helposti leirintäalueet ja
matkaparkit, kemssan tyhjennystä ja ajokaivoja unohtamatta.

Jäsentunnuksilla palveluun kirjauduttuasi näet yhteystiedot,
aukioloajat, palvelut, hinnat ja jopa säätiedot aluekohtaisesti.

Sähköinen leirintävaraus -
BestCamp ja Campcation

SF-Caravan ry on solminut yhteistyösopimukset sähköistä
ajanvarausmahdollisuutta leirintäalueille tarjoavien BestCampin ja
Campcationin kanssa. Yhteistyösopimusten myötä sähköisessä
Leirintäoppaassa on varausmahdollisuus ko. yritysten kautta niille
leirintäalueille ja matkaparkeille, jotka sellaisen tietojensa
yhteydessä tarjoavat.

Leirintaopas.fi -palveluun löydät linkin Karavaanarin
mobiilista.

 

http://mobiili.karavaanarit.fi/
http://karavaanarit.fi/
http://mobiili.karavaanarit.fi/
http://mobiili.karavaanarit.fi/
http://leirintaopas.fi/
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Jäsenenä kirjautuminen onnistuu myös suoraan
osoitteessa https://leirintaopas.fi.  

If turvaa sinut – nyt saat henkivakuutuksen ensimmäisen kuukauden maksutta

Henkivakuutuksella turvaat lähimmäistesi talouden kuoleman
varalta. If tarjoaa karavaanareille nyt henkivakuutuksen
ensimmäisen kuukauden maksutta. Kampanja on voimassa
elokuun loppuun asti. Edun voi hyödyntää kampanjan aikana
ostettuihin uusiin henkivakuutuksiin.

Henkivakuutuksen korvaus auttaa läheisiäsi hetkellä, jolloin huolia
riittää muutenkin tarpeeksi. Korvaus maksetaan nopeasti, ja se
antaa mahdollisuuden keskittyä suruun sekä aikaa järjestellä
taloutta uusiksi.

Läheisesi voivat käyttää korvauksen esimerkiksi lainojen maksuun,
päivittäiseen elämiseen tai perintöveron maksamiseen.

Tutustu kampanjaetuun ja lue, miten lunastat sen. Lue lisää täältä.

Campcation-kilpailu

Osallistu kolmen 100 euron arvoisen lahjakortin arvontaan, jotka
ovat voimassa yli 550 leirintäalueella. Jokainen tänä kesänä, 10.7.
- 10.8. välisenä aikana Campcationissa tekemäsi varaus antaa
sinulle automaattisesti arvontalipun. Kolme onnekasta voittajaa
arvotaan 11. elokuuta ja julkistetaan Campcationin sosiaalisen
median kanavissa.

SF-Caravanin jäsenenä saat tänä kesänä 5 % alennuksen
koko Campcation-valikoimasta Pohjoismaissa. Käytä
seuraavaa alennuskoodia kassalla osallistuaksesi samalla
kilpailuun: SF2022. Campcation-varausmahdollisuuden löydät sen
tarjoavien leirintäalueiden kohdalta sähköisestä
leirintäoppaasta sekä osoitteesta https://www.campcation.se/fi/

Syksyn koulutustarjonta julkistetaan 1. elokuuta

https://leirintaopas.fi/
https://leirintaopas.fi/
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https://www.if.fi/henkiloasiakkaat/jarjestot/sfcaravan/etusivu?utm_source=karavaanarit.fi&utm_medium=email&utm_campaign=b2c_life&utm_content=freestart
https://leirintaopas.fi/
https://www.campcation.se/fi/
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