
Få kr. 100.000,- i bonus
Med brug af dit kort fra Forbrugs forening de rigtige steder kan din familie 

på blot et år optjene kr. 9.000,- i bonus. Det svarer ca. til det beløb to voksne 

betaler i faglig kontingent efter skat pr. år. Bruger du kortet almindeligt, op-

tjener du let kr. 100.000,-  i løbet af livet. 

DU VED SIKKERT, hvor meget bonus du normalt 
optjener om året. Men har du prøvet at regne på, 
hvad det kan blive til i løbet af livet? Den bereg-
ning har vi gjort.

Som medlemmer bruger vi ikke kortet lige me-
get hvert år. Det afhænger af, hvor vi er i livet. Flit-
tigst bruger vi kortet, når vi er mellem 31 og 50 år. 
Noget mindre, når vi bliver ældre – og mindst, når 
vi er unge.

Forbrugsforeningens opgørelse, blandt jævnli-
ge brugere af betalingskortet, viser, at du og din 

familie med almindelig brug af kortet let optjener 
kr. 100.000,-. Da det er et regneeksempel, kan be-
løbet naturligvis være større eller mindre for dig. 
Det afhænger blot af, hvor hyppigt du benytter de 
butikker, hvor kortet giver bonus.

Er du blandt de meget fl ittige brugere af kortet, 
viser beregningerne, at du kan optjene kr. 9.000,- år-
ligt og endda mere. Det er et spørgsmål om dit sam-
lede forbrug og, om du handler i butikker, hvor kortet 
gælder, og ikke mindst om du husker at bruge kortet 
både til de små og store indkøb. Regneeksemplet er 
baseret på en familie med to voksne og to børn.

Hav kortet på dig
Vil du gerne optjene mest mulig bonus, har For-
brugsforeningen derfor nogle få enkle råd:
•  Hav altid kortet med dig 
•  Tjek på app’en eller fbf.dk, hvor du kan handle 

de varer, du skal bruge, med bonus
•  Sørg for at alle voksne i din husstand har kort – 

unge kan få det fra 18 år
•  Gør det til en vane at bruge kortet, hver gang du 

handler
•  Brug også kortet i webshops – de fl este handler 

oftere og oftere på nettet

For hele familien 2 voksne og 2 børn Bonussats Priseksempel * Opsparet bonus

Bredbånd og TV hos Telia 6% 4.788 287

Mobiltelefoni for 2 personer hos Call me 5% 5.712 286
   

Dagligvarer   

Aftensmad for 2 voksne 4 dage om ugen ved Retnemt.dk 2% 22.984 460

Frugtkasse fra Sartorvet.com 2% 8.580 172

Brød og kager fra Lagkagehuset 6% 5.200 312
   

Oplevelser   

I byen 1 gang om måneden a kr. 600,- 10% 7.200 720

Tur i AtlasBio hver anden måned a kr. 400,-.  12% 2.400 288

Oplevelse i f.eks. Zoo, BonBon-Land, Fårup Sommerland 5% 2.000 100
   

Ferien   

Sommerferie til f.eks. Kreta for 2 voksne og 2 børn med 
Spies eller Star Tour 4% 20.000 800

Leje af sommerhus med f.eks. Dansommer eller Novasol 10% 10.000 1.000
   

Til dig selv   

Herreklip - 12 gange årligt - normalpris kr. 300,- 9% 3.600 324

Dameklip - 9 gange årligt - normalpris kr. 500,- 9% 4.500 405

Brille ved køb hos f.eks. Thiele - udskiftes hvert 3 år - 
gennemsnitpris kr. 5.000,- 10% 1.667 167

Herretøj og sko 9% 4.000 360

Dametøj og sko 9% 6.500 585

Børnetøj og sko 9% 2.000 180

Personligpleje hos Ezzence 7% 3.000 210

Tandlæge 5% 1.500 75
   

Hjemmet   

Isenkram og interiør - f.eks. Imerco 7,5% 2.200 165

Hårde hvidevarer f.eks. hos De3bedste 5,2% 5.000 260

Byggematerialer og værktøj f.eks. hos Bauhaus 6% 5.000 300

Møbler f.eks. hos Brdr. Friis Møbler 9% 5.000 450
   

Opvarmning af bolig   

Dcc Naturgas eller Fyrringsolie v. Uno-X 2,3% 15.000 345

Olie- eller gasfyrsservice hos Energiservice+ 10% 1.400 140
   

Bilen   

Brændstof til privatkørsel ca. 15.000 km pr. år ved Uno-X 1,9% 13.500 257

Dæk til bilen hos f.eks. SDS eller Quickpot 10% 2.995 300

Vejhjælp hos Falck 9% 853 77
   

I alt opsparet bonus pr. år :   kr. 9.023,-

Så meget bonus kan du 
optjene over et helt livsforløb
Alder Antal år Bonus pr. år Bonus i perioden

25-30 år 
(Single uden børn) 6 1.333 8.000
31-50 år 
(2 voksne og 2 børn) 19 3.421 65.000
51-65 år 
(Dobbel indkomst 
uden børn) 14 1.929 27.000

I alt opsparet bonus kr. 100.000,-

Brug dit kort fra Forbrugs-
foreningen til det hele – og 
optjen bonus hver dag.

* Beregningerne er foretaget af Forbrugsforeningen


