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Restel Oy. ja Merikoski SBT ry. 
 
Restel Oy tukee Merikoski SBT: lasten ja nuorten toimintaa jakamalla  bonusta hotelli- ja 
ravintolaostoista. Restelin yhdessä urheilun lajiliittojen ja erikoisjärjestöjen kanssa kehittämä 
HotSport kanta-asiakaskortti avaa urheilusektorille helpon ja tuottoisan 
varainhankintakanavan. HotSport kanta-asiakaskortti on ilmainen. 
 
HotSport -kortti on suunnattu urheiluseuroille ja järjestöille ja se sopii yhtälailla 
aktiivikilpailijoille, harrastajille kuin tuki- ja taustaryhmillekin. Kortin ideana on ostojen 
keskittämisen myötä antaa lisäetua eli bonusta kortinhaltijalle itselleen sekä hänen 
seuralleen/järjestölleen. HotSport -kortin pohjana on YkkösBonus kanta-asiakasjärjestelmä, 
jonka myötä kortinhaltija kerää itselleen YkkösBonusta yli 2.000 ostopaikasta tekemistään 
hankinnoista. YkkösBonusta kertyy aina – maidosta majoitukseen ja puseroista 
pölynimureihin, myös erikoistarjouksista ja alehinnoista. 
 
Kortin voi tilata kaikki valmentajat, joukkueenjohtajat, urheilijat sekä heidän vanhempansa. 
Myös muut halukkaat voivat liittyä ja olla tukemassa näin seuran toimintaa. 
 
Edut: 

♦ TUPLABONUS 
Henkilökohtaiset YkkösBonukset ja seuralle HotSport-bonusta 

♦ Seuran / joukkueen ryhmämajoituksiin HotSport- ryhmähinnat kun vähintään 11 henkilöä 
majoittuu 

♦ Omilla matkoilla YkkösBonus- alennukset käyttöön ja aina bonukset myös seuralle  

♦ Kortti on ilmainen 
 
Seuran aktiiviharrastajien lisäksi HotSport- kortti antaa kannattajille ja tukijoukoille uuden 
mahdollisuuden seuran tukemiseen. Omien työ- ja lomamatkojen ja ravintolaostojen avulla 
voit tuoda seuran kassaan kaivattuja lisäeuroja.  Joukkuemajoituksilla ja -ruokailuilla tai 
kilpailuyöpymisillä seura hankkii bonusta käyttöönsä varsin pian. Ja bonustahan kertyy 
vaikkapa kisojen päälle nautitusta jäätelöstäkin. Lisätietoja ja liittymislomakkeita  
Merikoski SBT ry. / Pasi Lämsä 
 
Liittymislomakkeeseen kirjataan omat yhteystiedot.  
 
Mikäli sinulla jo on YkkösBonus kortti, niin voit liittää korttiisi lisäksi HotSport ominaisuuden 
ja omat bonuksesi kertyvät normaalisti vanhalle tilillesi. Kortti saapuu tilauksen 
tekemisestä n.3 viikon kuluttua. 
 

Liity nyt ja kerää itsellesi sekä seurallesi rahanarvoista Bonusta! 
 

Terveisin, 
Johanna Kallunki    Pasi Lämsä 
Myyntipäällikkö/ Restel hotellit   Puheenjohtaja 
johanna.kallunki@restel.fi   Merikoski SBT ry. 


