
ETT EGET CARDU MOBILMEDLEMSKORT FÖR 
DIN FÖRENING – MED 30 % RABATT  

CARDU är SBF:s nya mobilmedlemskort för 
föreningarnas medlemmar. Via Cardu får Du 
tillgång till lockande månadserbjudanden, 
permanenta medlemsförmåner och 
nyhetsbrev. 
Cardu lanserades i februari 2018. Då fick de 
föreningsmedlemmar, som tillåter reklam och 
som har sitt telefonnummer i Suuli-medlems-
registret, ett aktiveringsmeddelande till sin 
telefon. 

NU HJÄLPER SBF MEDLEMSFÖRENINGARNA ATT UTVECKLA SINA EGNA 
MEDLEMSKORT I SAMARBETE MED CARDU: 

•Om Din förening av Cardu beställer ett eget 
mobilmedlemskort med SBF:s tjänsteutbud får föreningen 30 
% rabatt på initialkostnaden (590€ + moms). Den lägsta 
underhållskostnaden är sedan 99€ +moms per månad. 

•Föreningen kan modifiera kortet både visuellt och 
innehållsmässigt så, att det svarar mot dess krav 
(exempelvis skapa en egen informationskanal typ NJK Nytt - 
eller ”Hoskilainen” eller så kan föreningen själv eller dess 
samarbetspartners presentera sina egna 
specialerbjudanden). Dessutom får föreningsmedlemmarna 
via Cardu utan extra debitering automatiskt SBF:s 
permanenta medlemsförmåner, nyhetsbrev, 
månadserbjudanden och info om samarbetspartners. 

SÅ HÄR TAR DU CARDU I BRUK: 
1. Installera Cardu- appen i Din telefon – Du får den i 

Din appshop.  
2. Cardu-appen är ett program, som installeras i 

telefonen. Den ger Dig möjlighet att via Din egen 
telefon utnyttja olika medlems- och bonuskort och de 
fördelar de ger.  

3. Cardu-appen fungerar som en molntjänst. Då Du alltså 
byter telefon bevarar tjänsten alla Dina kort. Du når 
dem via Din nya telefon efter att ha installerat appen. 

4. Du behöver inte registrera Dig på nytt utan det räcker 
att Du öppnar appen med Din användarkod, som är 
den email-adress Du har fogat till tjänsten.  



5. NY ANVÄNDARE: Öppna Cardu-appen och registrera Dig -> ett nytt konto.  
6. Du ombeds ge Ditt GSM-nummer, namn, lösenord och Din emailadress.  
7. Det telefonnummer Du har fogat till Cardu- användarkoden säkras med en kod om 

fyra siffror, som kommer till Din telefon som ett textmeddelande.  
8. Vid behov kan Du öppna Cardu- tjänsten med Din användarkod (email-adress) 

•Dina egna kort finns i Cardus plånbok. Om Du inte längre ser SBF:s Cardu-kort, 
återvänd då till det textmeddelande Du har fått och klicka på länken på nytt eller 
kontakta support@cardu.com. 

•Om Du inte vill utnyttja CarduVip- annonserna, clicka då på CarduVip- kortet, sedan 
på info (i). Eliminera sedan ”Tillåt mottagande av annonser” (Salli ilmoitusten 
vastaanotto) från kortet. 

•Ofta ställda frågor: cardu.com/fi/faqsupport/ 

BLEV DU INTRESSERAD? Kontakta Sami Nousiainen, vd, Sunduka Oy, 040- 
7736387, www.cardu.com
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