
Tilbud til alle AaIF-medlemmer og deres familier 
 
Brændesgårdshaven vil gerne støtte op om det lokale foreningsliv på Bornholm. Samtidig har 

Brændesgårdshaven brug for al den opbakning de kan få, for at virkeliggøre visionen om at føre Haven 

tilbage til tiden fra ”før verden gik af lave”. 

AaIF vil gerne støtte op om Brændesgårdshavens visioner, og har derfor indgået nedenstående win-win 
aftale: 
 
Der er oprettet en rabatkode Aaif2018, som skal bruges inde på Brændesgårdshavens online salg. Koden 
Aaif2018 er gyldig til og med den 31. marts og tilbuddet gælder ALLE, der vil støtte både 
Brændesgårdshaven og AaIF. 
Brændesgårdshaven tilbyder at sælge Sæsonkort til alle vores medlemmer og deres familie og venner til kr. 

159,-. For hvert Sæsonkort der bliver solgt via AaIF’s kode Aaif2018, donerer Brændesgårdshaven kr. 20,- til 

AaIF. 

Gæster med Sæsonkort har en række fordele som andre gæster ikke har: 

Ud over gratis entré i den normale åbningstid i hele sæsonen, er Sæsonkortet det eneste kort der giver dig 

10% rabat på mad og drikkevarer i Cafeteriet og i Vandland. 

Ud over rabat direkte i Haven, så bliver gæster med Sæsonkort medlem af ”Brændesgårdshavens Venner”. 

Det er et fordelsprogram hvor man med et gyldigt Sæsonkort til Brændesgårdshaven kan opnå en række 

fordele - ikke kun rundt om på Bornholm, men også i på Sjælland. Ved at gå ind på Brændesgårdshavens 

hjemmeside og trykke på ”Sæsonkorts Fordele” kan man læse meget mere om hvad man kan opnå rabat 

på. Der arbejdes hele tiden på at skaffe flere fordele til Brændesgårdshavens Sæsonkort holdere. 

Der er klart til at du kan gå ind og lave sæsonkort, hvor AaIF vil få doneret kr. 20,- for hver sæsonkort der 
bliver købt med denne rabatkode Aaif2018. Køb nu for tilbuddet er tidsbegrænset. 
 
Hvis du trykker på dette link http://www.billetsalg.dk/Event/Br%C3%A6ndesg%C3%A5rdshaven?header=0 
så kommer du ind på billetsalg.dk. 
Ud for "2018 Sæsonkort" trykker du på plus/+ det antal gange der svarer til det antal Sæsonkort du ønsker 
at købe. 
Derefter går du ned og trykker på den grønne "køb nu" knap neden i bunden. Du skal ignorere at der står at 
Sæsonkortet koster kr. 399,-, rabatten bliver trukket fra når du på næste side trykker rabatkoden Aaif2018 
ind. 
Så ryger du videre til en ny side. 
Ca. i midten af billedet i højre side er der en box hvor i der står "Hvis du har en kode, indtast den her". I den 
box skriver du Aaif2018. Derefter trykker du på den grønne knap lige til højre for boxen hvor der står 
Anvend. 
Derefter står der at din pris er kr. 159,- pr. kort. 
Hvis du har en konto på billetsalg.dk så skal du nu logge ind, hvis ikke, så skal du nu lave dig en konto. Du 
skal blot udfylde felterne og trykke videre. 
Til sidst, så skal du skrive fornavn og efternavn og indsætte billede til dit sæsonkort. 
 
Det er MEGET vigtigt at du vælger ”2018 Sæsonkort” for ellers bliver købet ikke registreret som køb via 
AaIF. Det er også vigtigt at når du skriver rabatkoden Aaif2018 at du skriver den på samme måde, med små 
og store bogstaver og uden mellemrum ligesom her. 
 
Hvis der er noget der driller, så kontakt Lotte på mail lotte@aaif.dk eller Marian på marian@aaif.dk, så skal 
vi nok guide dig. 
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