
Max 260 merkkiä. x mittaisia kulttuurimatkoja! 
Museokortti (68€/kpl) on voimassa 12kk tärkeimmät 
perustelut joiden vuoksi uskomme, että Museokortit 
sopisivat yrityksenne joululahjoiksi. 2kk tärkeimmät 
perustelut joiden vuoksi uskomme fh djsfö djfka öskdjföa 
j jfkdjfj.

Terveisin, 
Ossi Ostaja

Etunimi Sukunimi
Osoite tälle riville
00000 Postitoimipaikka

Onneksi olkoon, kulttuurimatkasi alkaa!

Terveiset lahjanantajalta:

@museokortti @museokortti @museokortti

TÄMÄ ON VÄLIAIKAINEN MUSEOKORTTISI, JOSSA ON ASIAKAS-
NUMEROSI. KIRJOITA NIMESI, IRROTA KORTTI JA SÄILYTÄ SE!

ädessäsi on pääsylippu, jolla voit poiketa yli 300 
museoon niin usein kuin tahdot. Tuoreet näytte-
lytiedot, tapahtumat ja museoiden sijainnit löydät 

kätevästi Museot.fi-palvelusta. 

Henkilökohtainen Museokorttisi pitää näyttää lipun-
myynnissä aina museoon tultaessa. Tässä kirjeessä 
olevan väliaikaisen Museokortin asiakasnumeron avulla 

MENE OSOITTEESEEN Museot.fi/rekisteroidy ja 
täytä tietosi mahdollisimman pian. Asiakasnume-
rosi löydät tästä kirjeestä. 

SAAT POSTITSE nimelläsi varustetun varsinaisen 
Museokortin 1–3 viikon sisällä rekisteröitymises-
täsi. 

Oma Museokortti -sivulta Museot.fi/asiakassivu näet 
museovierailusi, tarkistat korttisi voimassaoloajan ja jat-
kat voimassaoloa milloin vain. Sivua pääset käyttämään 
heti rekisteröidyttyäsi Museokorttisi käyttäjäksi.

ONKO SINULLA JO MUSEOKORTTI? Voit yhdistää sii- 
hen tässä kirjeessä olevan käyttämättömän (ei rekiste-
röintiä tai museokäyntiä) asiakasnumeron. Tällöin aiem-
man korttisi viimeinen voimassaolopäivä siirtyy vuodella 
eteenpäin. Jos aiempi korttisi on vanhentunut, alkaa uusi 
voimassaolo yhdistämisestä. 

MENE OSOITTEESEEN Museot.fi/asiakassivu ja kirjaudu 
aiemman korttisi tiedoilla. Valitse yhdistä kortit ja syötä 
uusi asiakasnumerosi. Sen voimassaolo lisätään nykyisel- 
le kortillesi. Yhdistämisen jälkeen uusi asiakasnumero 
mitätöityy.
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MUSEOKORTIN ASIAKASPALVELU: 
+358 44 784 5745 (ark. klo 9–12)
museokortti@museot.fi

Näin rekisteröidyt käyttäjäksi
ja saat pysyvän Museokortin 

Uuden Museokortin voi myös
yhdistää aiemmin hankittuun

K

Terveisin,
Virtaset 

pääset museoon jo tänään. Pysyvä Museokorttisi lähete-
tään sinulle postitse, kun olet rekisteröitynyt käyttäjäksi. 

Lisää tietosi osoitteessa Museot.fi/rekisteroidy. Muistat-
han rekisteröityä kahden viikon kuluessa. Korttisi vuoden 
voimassaoloaika alkaa ensimmäisestä museokäynnistäsi. 
Apua saat tarvittaessa asiakaspalvelustamme tai osoit-
teesta Museot.fi/vastauksia.

VINKKAA
MUSEOKORTISTA

YSTÄVÄLLE TAI
ANNA LAHJAKSI!

Hyvää joulua ja antoisaa museovuotta 2020!

1234 5678 9012 

Matti Museokävijä
Museokatu 3
00000 Kaupunki 


