Stockholm i mars 2019

Hej FMK
Det är så roligt att vi får ha dig som är FMK-medlem som prenumerant
på tidningen Motorföraren. Vi vet att tidningen är mycket uppskattad även utanför vår medlemsskara. För bara 99 kr får du åtta utgåvor
fullspäckad motortidning.
Men det har tidigare varit lite oklart vad som ingår i prenumerationen.
På några håll har ni som FMK:are även fått den regionala tidningen
Ratta Ren, men det är en ren medlemstidning endast förbehållen MHF:s
medlemmar.
Många av er valde i samband med årsaviseringen att uppgradera er till
medlemmar.
För er som inte gjorde det finns följande alternativ:
1. Fortsätt prenumerera på Motorföraren – för 99 kr per år.
2. Bli medlem i MHF för 195 kr per år (första året, därefter 250 kr per år)
Om du väljer att bli medlem ingår både Motorföraren och Ratta Ren.
Dessutom får du tillgång till alla MHF:s medlemsförmåner, och sparar
snabbt in den lilla mellanskillnaden. Det lönar sig direkt.
Enklast swishar du då in 195:- istället för 99:- och anger också HN (helnykter) eller TN (trafiknykter) personnummer samt din mailadress.
Men – det allra viktigaste skälet att bli medlem är att du är med och
arbetar för en säkrare trafik. Tillsammans för nollvisionen.
Med vänlig hälsning

Göran Sydhage
VD

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor:
08-555 765 55 eller medlem@mhf.se

Swisha gärna din prenumerationsavgift till oss på 123 222 32 87 – Kom ihåg att ange personnummer

Jag vill inte förlora vänner och familj. Kör inte full
Följ MHF på facebook - över 220 000 följare gör det redan!
fb.com/trafiknykter
Vår hantering av dina personuppgifter

Din integritet är viktig för oss och vi vill alltid följa tillämplig personuppgiftslagstiftning för att du ska känna dig trygg när du
lämnar dina uppgifter till oss. Vi vill därför ge dig som prenumerant information om hur vi behandlar de personuppgifter som
du har lämnat till oss. Om detta kan du läsa mer i vår integritetspolicy som vi har publicerat på vår hemsida, www.mhf.se.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om
hur vi behandlar dina personuppgifter.
Vänlig hälsning
MHF, Motorförarnas Helnykterhetsförbund

