
Kære samarbejdspartner

OK har hermed fornøjelsen at sende sponsoraftalerne til jer. Det er ikke nødvendigt at underskrive
aftalerne. Vi håber, at det fremtidige samarbejde bliver en succes for alle parter.

Sådan støtter man via OK-appen

- Download OK-appen.
- Opret profil, log ind og vælg den klub eller forening, du vil støtte.
- Så støtter du, hver gang du tanker, uanset om du betaler med MobilePay, Dankort eller OK Benzinkort.

Efter et halvt år, vil I automatisk modtage en status på aftalen. Udbetaling af sponsorpenge sker én gang
om året, når aftalen udløber eller fornyes.

Hvis I har spørgsmål til kontrakten, er I meget velkomne til at kontakte mig på tlf.nr.: 89322209 eller
Søren  Vagn Hansen, jeres lokale kundekonsulent, på tlf.nr.: 40437760.

Vi glæder os til et godt samarbejde.

Til foreningen

Hvis I ikke allerede har oplyst jeres bankkonto til os, så send venligst registrerings- og kontonummer i en
mail til oksponsor@ok.dk - tak.

Med venlig hilsen
OK

Marked Bilist
Bent Vinjegaard

E-post: ok@ok.dk
www.ok.dk

39 17 04 18CVROK a.m.b.a.
Åhave Parkvej 11
DK-8260 Viby J



Sponsoraftale mellem:

OK sponsoraftale

OK Benzinkort og profiler i OK-appen

Torslunde-Ishøj Idrætsforening
att. Jonas Hullgren Larsen
Skolevej 25
2630 Taastrup
tlf: 28445774

og

Sponsornummer:
Periode:

782607
01.01.2021

OK udbetaler en bonus til foreningen hver gang der bliver tegnet et nyt OK
Benzinkort, eller i forbindelse med oprettelse af en ny profil i
OK-appen. Udbetalingen af bonus sker, når der er købt
500 liter brændstof på kortet eller via profilen i appen.

NB! De 500 liter brændstof skal købes inden for et år
fra kortet eller profilen er oprettet.

For hver liter brændstof, der købes på OK Benzinkort eller via
profilen, der er tilknyttet aftalen, udbetaler OK i hele aftalens løbetid:

1.

2.

200 kr. ekskl. moms

5 øre ekskl. moms

Ovenstående gælder fra sponsoraftalen er indgået, og til den opsiges.

OK a.m.b.a.
Åhave Parkvej 11
8260 Viby J



Betingelser:

Der opnås kun bonus på nytegnede kort eller nyoprettede profiler i appen.

Foreningen forpligter sig til:
At omtale aftalen på foreningens hjemmeside mv., samt at bringe en OK annonce i et eventuelt
klubblad.

OK stiller det nødvendige materiale til rådighed, og foreningen kan bestille det på
oksponsor@ok.dk.

Ved aftalens indgåelse, tilbyder OK at lave en pressemeddelelse, som kan profilere både
foreningen og OK lokalt. OK tilbyder også at lave en pressemeddelelse i forbindelse med den
årlige afregning af sponsorpenge, såfremt udbetalingen overstiger 10.000 kr. Foreningen
forpligter sig til at stille de relevante oplysninger til rådighed til udformning af
pressemeddelelsen.

Så længe aftalen er aktiv, forpligter sponsormodtager sig til IKKE at indgå en lignende type
sponsoraftale med andre benzinselskaber.

Aftalen afregnes hvert år den 31.12. Aftalen bliver kun automatisk forlænget, hvis foreningen
hvert år inden den pågældende månedsdato har lavet 10 nye aktive kort eller nye aktive profiler.

a)

b)

c)

d)

e)



Som tillæg til den eksisterende OK Benzinkort-sponsoraftale, indgås der hermed mellem
nedenstående parter en OK El-sponsoraftale:

Tillæg til OK Benzinkort-sponsoraftale

OK El

Torslunde-Ishøj Idrætsforening
att. Jonas Hullgren Larsen
Skolevej 25
2630 Taastrup
tlf: 28445774

og

Sponsornummer: 782607

For private OK Benzinkortkunder, der er tilknyttet OK Benzinkort-sponsoraftalen og som
samtidig får leveret el fra OK, udbetales yderligere 5 øre ekskl. moms pr. tanket liter benzin og
diesel til foreningen.

Således opnår foreningen med denne tillægsaftale en samlet sponsorstøtte på i alt 10 øre ekskl.
moms pr. liter benzin og diesel på de OK-Benzinkort-kunder, der er tilknyttet foreningen og som
samtidig er elkunde hos OK.

Hvis foreningen også har en OK Mobil-sponsoraftale vil foreningen kunne opnå en samlet
sponsorstøtte på i alt 15 øre ekskl. moms pr. liter benzin og diesel på de OK-Benzinkort-kunder,
der er tilknyttet foreningen og som samtidig er både el- og mobilkunde hos OK.

1.

OK a.m.b.a.
Åhave Parkvej 11
8260 Viby J

Nærværende aftale er et tillæg til den eksisterende OK Benzinkort-sponsoraftale og tillægges den
eksisterende aftales beskrevne betingelser og perioder. Den eksisterende OK-sponsoraftales bestemmelser
fastholdes altså i sin helhed.

Tillægspunkt:

b)

Så længe aftalen mellem ovenstående forening og OK er aktiv, forpligter klubben sig til ikke at
indgå et lignende samarbejde med andre energiselskaber.

Idet den nærværende El-sponsoraftale er en tillægsaftale til OK Benzinkort-sponsoraftalen, er
det en forudsætning, at denne er aktiv og således ophæves el-sponsoraftalen uden yderligere
varsel, såfremt OK Benzinkort-sponsoraftalen opsiges eller er inaktiv.

Omkostningen til dækning af el-sponsoraftalen dækkes af OK. Er den eksisterende OK
Benzinkort-sponsoraftale indgået i samarbejde med en selvstændig OK-forhandler, har denne
ikke andel i omkostninger til el-sponsoraftalen, men kun til OK Benzinkort-sponsoraftalen.

c)

a)

Betingelser:



Som tillæg til den eksisterende OK Benzinkort-sponsoraftale, indgås der hermed mellem
nedenstående parter en OK Mobil-sponsoraftale:

Tillæg til OK Benzinkort-sponsoraftale

OK Mobil

Torslunde-Ishøj Idrætsforening
att. Jonas Hullgren Larsen
Skolevej 25
2630 Taastrup
tlf: 28445774

og

Sponsornummer: 782607

For private OK Benzinkortkunder, der er tilknyttet OK Benzinkort-sponsoraftalen og som
samtidig er OK Mobil-kunde, dog undtagen OK Mobil Basis abonnementet, udbetales yderligere 5
øre ekskl. moms pr. tanket liter benzin og diesel til foreningen.

Hvis en kunde har flere OK Mobil-abonnementer, gives yderligere 5 øre ekskl. moms pr. tanket
liter benzin og diesel pr. abonnement.

Således opnår foreningen med denne tillægsaftale en samlet sponsorstøtte på i alt 10 øre ekskl.
moms pr. liter benzin og diesel på de OK-Benzinkort-kunder, der er tilknyttet foreningen og som
samtidig er mobilkunde hos OK.

Hvis foreningen også har en OK El-sponsoraftale vil foreningen kunne opnå en samlet
sponsorstøtte på i alt 15 øre ekskl. moms pr. liter benzin og diesel på de OK-Benzinkort-kunder,
der er tilknyttet foreningen og som samtidig er både el- og mobilkunde hos OK.

1.

OK a.m.b.a.
Åhave Parkvej 11
8260 Viby J

Nærværende aftale er et tillæg til den eksisterende OK Benzinkort-sponsoraftale og tillægges den
eksisterende aftales beskrevne betingelser og perioder. Den eksisterende OK-sponsoraftales bestemmelser
fastholdes altså i sin helhed.

Tillægspunkt:

b)

Så længe aftalen mellem ovenstående forening og OK er aktiv, forpligter klubben sig til ikke at
indgå et lignende samarbejde med andre mobilselskaber.

Idet den nærværende Mobil-sponsoraftale er en tillægsaftale til OK Benzinkort-sponsoraftalen,
er det en forudsætning, at denne er aktiv og således ophæves mobil-sponsoraftalen uden
yderligere varsel, såfremt OK Benzinkort-sponsoraftalen opsiges eller er inaktiv.

Omkostningen til dækning af mobil-sponsoraftalen dækkes af OK. Er den eksisterende OK
Benzinkort-sponsoraftale indgået i samarbejde med en selvstændig OK-forhandler, har denne
ikke andel i omkostninger til mobil-sponsoraftalen, men kun til OK Benzinkort-sponsoraftalen.

c)

a)

Betingelser:


