Bonus för Elisa Mobilanslutningar
med S-Förmånskortet
Specialvillkor
Bonus ges för samtal och videosamtal som faktureras av Elisa och rings från Elisas mobilanslutning i Finland till mobilanslutningar och fast telefoni i Elisas och andra operatörers nät, samt för textmeddelanden från en mobiltelefon till
en annan, samt för multimediameddelanden från en mobiltelefon eller ett fotoalbum till en mobilanslutning eller en
e-postadress, samt för inrikes dataöverföring. Även Elisa Paket- och Elisa Mobilbredbandspaket-avtalen samlar Bonus för
ovannämnda samtal, text- och multimediameddelanden, dataöverföring, samt för kontant- och/eller månadsavgifterna
för de apparater som hör till paketen. Kontantavgiften samlar Bonus endast om apparaten köpts hos S-gruppen eller
hos en sådan samarbetspartner som beviljar Bonus för själva apparaten. Samtal som rings med 151-specifikationens
151-kod ger inte Bonus. Om en ägarkund samtidigt får Bonus och någon annan särskild rabatt på räkningen, ges Bonus
på det rabatterade priset. Bonus ges endast till privata hushåll, inte för mobilanslutningar som anskaffats för företagseller näringsverksamhet.
En anslutningskund kan samla Bonus endast på sitt personliga medlemsnummer. Om ägarkunden har flera mobilanslutningar i Elisas nät på olika kundnummer, skall han meddela sina medlemsnummer från en av anslutningarna i varje grupp
av anslutningar med samma kundnummer.
Bonus kan ges till Elisas personkund som har slutit ett anslutningsavtal om Elisas anslutning när han är ägarkund i ett
handelslag som har gått med i samarbetet. För att få Bonus skall ägarkunden anmäla sitt personliga medlemsnummer i
handelslaget – numret finns på S-Förmånskortet - till Elisa och på så sätt registrera sig för beräkning av Bonus. Den som
är innehavare av ett parallellkort till S-Förmånskortet och har en Elisa mobilanslutning i sitt eget namn kan börja samla
Bonus till hushållet genom att anmäla parallellkortets nummer till systemet.
Ägarkunden ser i allmänhet på Elisas följande mobilanslutningsräkning att han är med i Bonussystemet. Genom att
registrera sig för tjänsten ger ägarkunden Elisa tillstånd att anmäla ägarkundens kunduppgifter till handelslagets
ägarkundsystem för beräkning av Bonus.
Bonus beviljas inte om ägaren till Elisa mobilanslutningen är ett företag. Om användaren av anslutningen inte är samma
person som den som har slutit avtalet, kan användaren inte anmäla mobilanslutningen till Bonussystemet.
Bonus kan börja samlas under den nya faktureringsperiod som börjar efter registreringen, om ägarkunden har meddelat
rätt medlemsnummer till Elisa och ägarkundsystemet har kontrollerat ägarkundens medlemsnummer.
Mobilfaktureringen som berättigar till Bonus beräknas per räkning. Bonus ges om ägarkunden har betalat hela räkningen
senast på förfallodagen.
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Ägarkunden ansvarar för att det medlemsnummer som finns på S-Förmånskortet anmäls korrekt till Elisa. Om det
anmälda medlemsnumret är felaktigt eller har förändrats, är varken Elisa eller handelslaget skyldigt att ersätta eventuellt
utebliven Bonus. Vid missbruk betalas inte Bonus. Kunden är även skyldig att meddela sin fullständiga personbeteckning
för att Bonus ska kunna hänföras rätt.

