
Esittäkää tämä etukortti aina  

asioidessanne AGAn palvelupisteessä 

tai muussa PASSI-etupisteessä etujen 

saamiseksi.

Säilyttäkää etukortti huolellisesti. Jos 

kortti katoaa, ilmoittakaa siitä välittömästi 

AGAn palvelupisteeseen tai asiakasrekis-

teriin.

Vänligen uppvisa detta förmånskort alltid 

när ni besöker AGAs depå eller PASS 

samarbetspartners för erhållandet av 

förmånerna.

Uppbevara förmånskortet omsorgsfullt. 

Förlust av kortet skall omedelbart 

anmälas till närmaste AGA depå eller till 

kundregistret.

AGA info 
010 242 9020 

Laskutus ja asiakasrekisteri / Fakturering och kundregister 010 242 9009

www.aga.fi
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AGAn PASSI – Käteisasiakkaan etukortti 
AGAs PASSI – Förmånskort för kontantkunder
Matti Meikäläinen
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PASSI
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AGAs PASSI är ett förmånskort för AGAs och dess samarbetspartners gemensamma stamkundssystem. 
Innehavaren av AGAs PASSI kan utnyttja stamkundserbjudanden vid kontantinköp på AGAs serviceställen.

PASSI är en nyckel till många förmåner. Du kan alltid utnyttja de förmåner som PASSI erbjuder vid en viss 
tidpunkt när Du sköter ärenden på AGAs serviceställen. PASSI är ett förmånskort för kontantkunder.

Både privatkonsumenter och företag kan ansluta sig till AGAs PASSI-stamkundssystemet. 
 

PASSI kostar ingenting. Genast efter att kunden har anslutit sig till stamkundssystemet kan han eller hon börja 
utnyttja de förmåner som AGA och dess samarbetspartner erbjuder. En gammal kund kan omedelbart ansluta 
sig till systemet. En ny kund genast efter att ha köpt gas från AGA.

Innehavare av AGAs PASSI har egna webbsidor på adressen www.aga.fi/passi, där man kan bekanta sig med 
gällande stamkundserbjudanden och en förteckning över samarbetspartner. Stamkundsförmånerna finns 
också till påseende på AGAs serviceställen.

Ytterligare information om PASSI-förmånerna finns på adressen www.aga.fi/passi

KÄÄNNÄ

Innehavaren av AGAs PASSI 
innehar en nyckelställning.

Vem kan ansluta sig till 
systemet?

 
Vad kostar kortet?

Som innehavare av AGAs 
PASSI får Du

Utnyttja förmånerna!
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www.aga.fi

 → PASSI

Välkommen till AGAs PASSI-förmånernas värld! 


