
• Den som verver må 
selv være medlem av 
NNN.

• Du velger om du 
ønsker å motta premie 
for en, tre, fem eller 
ti vervinger. 

• Den som blir vervet 
fyller ut innmeldings-
skjema - inkludert navn 
på den som har vervet 
og ønsket premie på 
nnn.no.

• NNN forbeholder 
seg retten til å endre 
premiene og til å 
avslutte ordningen 
med vervepremier. 
Medlemmer som har 
oppsparte vervinger på 
avslutningstidspunktet 
vil få fullføre sparingen 
til oppnådd premie. 

Årets verver vil 
bli premiert med 
et gavekort på 
kr 10.000,-

Mer informasjon om 
medlemskap i NNN, 
medlemsfordeler 
og innmeldings-
skjema fi nner 
du på nnn.no

VERV ETT ELLER FLERE NYE MEDLEMMER OG FÅ VALGFRI VERVEPREMIE!

VERV     NYE MEDLEMMER

Pinell DAB Radio 
Pinell Supersound II – Internettradio 
med DAB, DAB+ og FM. Pinell Digital 
radio lar deg lytte til dine favoritt- 
radiostasjoner over hele verden – 
hjemme eller i utlandet – hvor som 
helst, når som helst uten PC.

Polar Pulsklokke RCX3
For løpere, syklister og fi tnessentusias-
ter som ønsker veiledning for å nå sine 
treningsmål. Funksjonen Treningsfordel 
gir deg umiddelbar tilbakemelding 
etter treningsøkten. Hjelper deg til å 
trene med riktig intensitet ved hjelp av 
personlige sportssoner.
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VERV     NYE MEDLEMMER

Philips USB speaker 
Små høyttalere med god lyd fra Philips! 
Kobles til enhet med USB. 

Holmegaard lyslykt 
Stemningsfull lyslykt fra Holmegaard 
i glass, med håndtak av skinn. 
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VERV     NYTT MEDLEM

Aladdin lifeventure thermal mug
Praktisk termokopp som holder
innholdet varmt lenge.

Aveo vannfl aske

Hodetelefoner
Stilig design og bra lyd.
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VERV     NYE MEDLEMMER

Case Logic PC sekk 
Slitesterk PC-sekk fra Case Logic 
av høy kvalitet.

Skagerak Pantry sett 
Fire moderne og praktiske skåler fra Skagerak 
til snacks etc. i sett med treramme. 
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•  Vervepremier sendes ut en gang hver måned.
•  Ta kontakt med forbundskontoret hvis du ikke mottar vervepremien.

 Innmeldingsskjema på nnn.no
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