
Erityisehdot
Bonusta saa Elisan matkapuhelinlaskulla laskutetusta matkapuhelinliittymästä kotimaassa soitetuista puheluista ja 
videopuheluista, Elisan ja muiden operaattoreiden matka- ja lankapuhelinliittymiin sekä matkapuhelimesta matkapuheli-
meen lähetetyistä tekstiviesteistä sekä matkapuhelimesta tai Elisa Kuva-albumista matkapuhelinliittymään tai sähköpos-
tiosoitteeseen lähetetyistä Elisa Multimediaviesteistä sekä kotimaan datasiirrosta. Bonusta kerryttää myös Elisa Paketti 
-sopimus ja Elisa Mobiililaajakaistapaketti -sopimus edellä mainittujen puhelujen, teksti- ja multimediaviestien sekä 
datasiirron osalta, sekä paketteihin kuuluvien laitteiden käteis- ja/tai kuukausimaksujen osalta. Käteismaksu kerryttää 
Bonusta vain, jos laite on ostettu S-ryhmän tai sen yhteistyökumppaneiden bonustoimipaikasta. Elisa 151-Erittelyn 
151-alulla soitetut puhelut eivät kerrytä Bonusta. 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.

Liittymäasiakas voi kerryttää Bonusta vain omalle henkilökohtaiselle jäsennumerolleen. Mikäli asiakasomistajalla on useita 
Elisan eri asiakasnumerolla olevia liittymiä, hänen on ilmoitettava jäsennumeronsa yhdestä kuhunkin asiakasnumeroon 
kuuluvasta liittymästä.

Bonusta voi saada Elisan henkilöasiakas, joka on solminut Elisa Matkaviestintäsopimuksen ja joka on yhteistyöhön 
liittyneen alueosuuskaupan asiakas- tai kokeilijaomistaja. Bonuksen saamiseksi asiakasomistaja ilmoittaa oman henkilö-
kohtaisen alueosuuskaupan jäsennumeronsa S-Etukortista Elisalle ja rekisteröityy näin Bonuksen laskemista varten. S-
Etukortin rinnakkaiskortin haltija, jolla on omissa nimissään liittymä, voi kerryttää talouskohtaista Bonusta ilmoittamalla 
rinnakkaiskorttinsa numeron järjestelmään.

Asiakasomistaja näkee pääsääntöisesti seuraavasta Elisa Matkapuhelinlaskustaan olevansa Bonuksen piirissä. Rekisteröi-
tyessään palveluun asiakasomistaja antaa Elisalle luvan ilmoittaa asiakastietonsa alueosuuskaupalle asiakasomistajajär-
jestelmään Bonuksen laskemista varten.

Bonusta ei saa, mikäli liittymän omistaja on yritys. Jos liittymän käyttäjä on eri henkilö kuin sopimuksen solminut tilaaja, 
käyttäjä ei voi ilmoittaa liittymää Bonuksen piiriin.

Bonusta on mahdollisuus kerryttää rekisteröitymisen jälkeen alkavalta uudelta laskutuskaudelta edellyttäen, että asia-
kasomistaja on ilmoittanut Elisalle oikean jäsennumeron ja asiakasomistajajärjestelmässä on tarkistettu asiakasomistajan 
jäsennumero.

Bonukseen oikeuttava matkapuhelinlaskutus lasketaan laskukohtaisesti. Bonusta kertyy edellyttäen, että asiakasomistaja 
on maksanut koko laskunsa viimeistään laskun eräpäivänä.

Asiakasomistajan vastuulla on ilmoittaa oikea jäsennumero S-Etukortista. Mikäli ilmoitettu jäsennumero on väärä tai 
muuttunut, Elisalla tai alueosuuskaupalla ei ole velvoitetta korvata asiakkaan mahdollisesti saamatta jäänyttä Bonusta. 
Väärinkäytöstapauksissa Bonusta ei makseta. Asiakkaalla on myös velvollisuus ilmoittaa henkilötunnuksensa täydellisenä 
Bonuksien kohdistamista varten. 
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