
Med ICA Stops 
VIP-kort kan du spara

upp till 250 kr varje
gång du handlar

Genom att köpa ICA Stops Probono-kort stöder du samtidigt
vårt sociala arbete med ungdomar inom Viggbyholms IK FF. 

Sociala fonden
Viggan har instiftat en social fond som syftar till att alla ung-
domar skall få samma chans att spela fotboll hos oss. 

Anti-mobbing
Viggan utbildar kontinuerligt alla ledare i anti-mobbing för att
skapa en social och digital miljö där alla ungdomar skall trivas.

Tjejer och killar prioriteras lika
Viggan prioriterar tjejer lika mycket som killar i allt vad som
gäller exempelvis träningstider och övrigt föreningsstöd. 

Fotboll på lika villkor
Viggan erbjuder en akademi- och fotbollsutbildning för alla
ungdomar på samma villkor. 

För mer info och beställning se www.viggan.com

ICA Stop sponsrar 
Viggans sociala arbete

genom VIP-korten

samtidigt som du 
stöder Viggan fotboll 



Probonocard Black
Probonocard Black är det VIP-kort som ger absolut
mest förmåner för dig som handlar mycket och ofta
på ICA Stop.  Med Probonocard Black får du varje
gång du handlar:

• 100 kr i rabatt vid köp för minst 500 kr.
• 150 kr i rabatt vid köp för minst minst 750 kr.
• 250 kr i rabatt vid köp för minst minst 1000 kr.

• Du får dessutom poäng för varje krona 
som du handlar för i ett mycket förmånligt 
bonusprogram, där du sedan kan välja vilka 
varor eller tjänster som du önskar utnyttja. 

• På www.probonocard.se kan du se vad du 
kan välja mellan.

• På www.viggan.com kan du se alla andra 
förmåner som du erhåller med detta kort.

Probonocard Black kostar 890 kr för ett kort och
1500 kr för två kort vid samtidig beställning. 

Probonocard Blue
VIP-kortet Probonocard Blue passar dig som kanske
inte handlar så mycket varje gång och är ett renodlat
rabattkort som varje gång ger dig

• 100 kr i rabatt vid köp för minst 500 kr.

Probonocard Blue kostar 400 kr för ett kort och 

600 kr för två kort vid samtidig beställning. 

De nya VIP-korten från ICA Stop finns nu för 2020 i två varianter, Probonocard
Black och Probonocard Blue. Korten gäller under hela 2020 och kan beställas på
Viggans hemsida, www.viggan.com. Genom att köpa korten stöder du tillsam-
mans med ICA Stop Viggans fotbollslag och vårt sociala arbete.

En riktigt bra affär både för dig 
och för Viggan fotboll

Beställ på www.viggan.com

Rabatt upp till

250kr
varje gång

100kr
rabatt vid köp

för 500 kr


