
Erityisehdot
Bonusta saa Elisa Laajakaista -liittymän (Elisa ADSL, Elisa Kotiportti, Elisa Kotiportti Premium, Elisa ADSL Premium sekä Elisa 
Kaapelimodeemi) kuukausimaksusta sekä varastossa olevan Elisa Laajakaista -liittymän kuukausi-/varastointimaksusta. Liit-
tymän avausmaksu, verkkopäätteen vuokra ja lisäpalvelut (esim. Elisa Tietoturvapalvelu), sekä Elisa ADSL Premium -liittymän 
ISP-osuus eivät kerrytä Bonusta. Bonusta kerryttää myös Elisa Laajakaistapaketti –sopimukseen kuuluvan tietokoneen käteis- 
ja/tai kuukausimaksu. Käteismaksu kerryttää Bonusta vain, jos laite on ostettu S-ryhmän tai sen yhteistyökumppaneiden 
bonustoimipaikasta. Mikäli asiakasomistaja saa laskustaan samanaikaisesti Bonusta ja muuta erillistä alennusta, Bonus kertyy 
alennetusta hinnasta. Bonusta saa vain yksityistalouden tarpeisiin, ei yritys- 
eikä elinkeinotoimintaa varten hankituista liittymistä.

Elisa Laajakaista -liittymän voi ilmoittaa bonusohjelmaan vain liittymän maksaja, eli henkilö, jolle Elisa Laajakaista -liittymän 
laskut osoitetaan.

Elisa Laajakaista -liittymäasiakas voi kerryttää Bonusta vain omalle henkilökohtaiselle jäsennumerolleen.  Mikäli asiakasomista-
ja on useiden Elisa Laajakaista -liittymien maksaja, kerryttävät jokaisen Elisa Laajakaista -liittymän kuukausimaksut Bonusta.  

Bonusta voi saada henkilöasiakas, joka on Elisa Laajakaista –liittymän maksaja ja joka on yhteistyöhön liittyneen osuuskaupan 
asiakas- tai kokeilijaomistaja. Bonuksen saamiseksi asiakasomistaja ilmoittaa oman henkilökohtaisen osuuskaupan jäsennume-
ronsa S-Etukortista Elisan asiakaspalveluun kulloistenkin ohjeiden mukaisesti ja rekisteröityy näin Bonuksen laskemista varten. 
S-Etukortin rinnakkaiskortin haltija, jolla on omissa nimissään liittymä ja jonka maksaja hän on, voi kerryttää talouskohtaista 
Bonusta ilmoittamalla rinnakkaiskorttinsa numeron järjestelmään.  

Asiakasomistaja näkee pääsääntöisesti seuraavasta osuuskaupan bonusraportista olevansa Bonuksen piirissä. Rekisteröity-
essään palveluun asiakasomistaja antaa Elisalle luvan ilmoittaa asiakastietonsa osuuskaupalle asiakasomistajajärjestelmään 
Bonuksen laskemista varten ja jälleenmyyjälle (Elisa-konsernin alueellinen paikallisoperaattori) Bonuksen tarkistamista varten.

Bonusta on mahdollisuus kerryttää rekisteröitymisen jälkeen alkavalta uudelta laskutuskaudelta edellyttäen, että asiakas-
omistaja on rekisteröitynyt Elisalle ilmoittamalla jäsennumeronsa ennen laskun muodostumista ja kun asiakasomistajajärjes-
telmässä on tarkistettu asiakasomistajan jäsennumero. 

Bonukseen oikeuttava liittymälaskutus lasketaan laskukohtaisesti. Bonusta kertyy edellyttäen, että asiakasomistaja on mak-
sanut Elisa Laajakaista -liittymälaskunsa kokonaan ja muutkin Elisa-konsernin laskunsa eräpäivään mennessä viimeistään laskun 
eräpäivänä. Kunkin kalenterikuun 21. päivään mennessä Elisan tilille saapuneet laskut ehtivät saman kuun bonuslaskentaan. 
 
Asiakasomistajan vastuulla on ilmoittaa jäsennumero S-Etukortista oikein. Mikäli ilmoitettu jäsennumero tai muu tässä yksilöi-
ty Bonuksen kertymistä varten tarvittava tieto on väärä, virheellinen tai muuttunut, Elisalla tai osuuskaupalla ei ole velvoitet-
ta korvata asiakkaan mahdollisesti saamatta jäänyttä Bonusta. Väärinkäytöstapauksissa Bonusta ei makseta. Asiakkaalla on 
myös velvollisuus ilmoittaa henkilötunnuksensa täydellisenä Bonuksien kohdistamista varten. 
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