Bonus för Elisa Bredband
med S-Förmånskortet
Specialvillkor
Bonus ges för månadsavgiften för Elisa Bredband-anslutningar (Elisa ADSL, Elisa Kotiportti, Elisa Kotiportti Premium, Elisa
ADSL Premium samt Elisa Kabelmodem) samt för månads-/lagringsavgiften för en Elisa Bredband-anslutning i lager. Öppningsavgiften för en anslutning, hyran för nätverksterminalen och tilläggstjänsterna (t.ex. Elisa Datasäkerhet), samt ISP-andelen i en Elisa ADSL Premium-anslutning ger ingen Bonus. Bonus ges även för kontant- och/eller månadsavgiften för en
dator som ingår i ett Elisa Bredbandspaket. Kontantavgiften samlar Bonus endast om den köpts hos S-gruppen eller hos
en sådan samarbetspartner som beviljar Bonus för själva apparaten.Om en ägarkund samtidigt får både Bonus och någon
annan separat rabatt på fakturan, beräknas Bonusen på det nedsatta priset. Endast privata hushåll kan få Bonus; Bonusen
gäller inte anslutningar som skaffats för företags- eller näringsverksamhet.
Endast den som betalar anslutningen kan knyta Elisa Bredbandsanslutningen till bonusprogrammet,
dvs. den person som fakturorna för bredbandsanslutningen skickas till.
En Elisa Bredbandskund kan bara samla Bonus till sitt eget personliga medlemsnummer. Om ägarkunden betalar ﬂera Elisa
Bredbandsanslutningar ger varje månadsavgift Bonus.
Bonus ges till en privatkund som betalar Elisa Bredbandsanslutning och som är ägarkund eller provägare i ett handelslag
som omfattas av samarbetsavtalet. För att få Bonus skall ägarkunden uppge sitt personliga medlemsnummer i handelslaget
(ﬁnns på S-Förmånskortet) till Elisas kundtjänst enligt aktuella anvisningar och på det här sättet registrera sig för bonusberäkningen. En innehavare av ett parallellkort till S-Förmånskortet, som har en anslutning i sitt eget namn som han betalar,
kan samla Bonus till hushållet genom att meddela parallellkortets nummer till systemet.
I regel ser ägarkunden på nästa bonusrapport från handelslaget att han ingår i bonussystemet. Genom att registrera sig för
att använda tjänsten ger ägarkunden sitt medgivande till att Elisa meddelar kunduppgifterna till handelslagets ägarkundssystem för bonusberäkning och till återförsäljaren (Elisa-koncernens regionala lokaloperatör) för kontroll av Bonusen.
Bonus kan samlas för den nya faktureringsperiod som börjar efter registreringen förutsatt att ägarkunden har registrerat
sig hos Elisa genom att uppge sitt medlemsnummer innan fakturan skapas och ägarkundens medlemsnummer har kontrollerats i ägarkundsystemet.
Den anslutningsfakturering som berättigar till bonus räknas ut fakturavis. Bonus samlas under förutsättning att ägarkunden
har betalat fakturan för Elisa Bredbandsanslutningen i sin helhet och även alla andra fakturor från Elisa-koncernen senast på
förfallodagen. De fakturor som anlänt till Elisas konto senast den 21 varje kalendermånad kommer med i bonusberäkningen
för samma månad.

130407

Ägarkunden är ansvarig för att han meddelar sitt medlemsnummer från S-Förmånskortet rätt. Om det angivna medlemsnumret eller någon annan speciﬁk uppgift som behövs för att Bonus skall samlas är fel, bristfälligt eller om medlemsnumret har
ändrats, har Elisa eller handelslaget ingen skyldighet att ersätta eventuellt utebliven Bonus. Bonus betalas inte ut vid oegentligheter. Kunden är skyldig att uppge hela personbeteckningen för att Bonusen skall riktas till rätt person.

