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Bonusta voi saada Elisan laskulla laskutetuista 5G-puhelinliittymistä ja 5Gmobiililaajakaistaliittymistä. Bonusta voi kerryttää näillä liittymillä kotimaassa soitetuista
puheluista ja videopuheluista Elisan ja muiden operaattoreiden matka- ja lankapuhelinliittymiin, matkapuhelimesta matkapuhelimeen kotimaassa lähetetyistä tekstiviesteistä,
Elisan Multimediaviesteistä, kotimaan normaalihintaisesta datasiirrosta ja liittymän
kuukausimaksusta.
Bonusta saa myös nopeista (nimellisnopeus vähintään 30 Mbits/s, yhtiövastikkeellisissa
kohteissa vähintään 100 Mbit/s) kiinteän verkon Elisan Saunalahti-laajakaistaliittymien
kuukausimaksuista sekä Elisan Saunalahti Tuplalaajakaista -palvelun kuukausimaksuista.
Bonusta kertyy Tuplalaajakaista-palveluiden kuukausimaksuista silloin, kun molemmat
laajakaistat ovat voimassa. Bonusta ei kerry, jos Tuplalaajakaista-palvelun kiinteä
laajakaistayhteys irtisanotaan ja Mobiililaajakaista jää voimaan.
Bonusta ei kerry mahdollisesta kuukausittain laskutettavasta laitteen kuukausimaksusta tai
sellaisista Elisan lisäpalveluista, joita ei ole erikseen erityisehdoissa mainittu Bonusta
kerryttäviksi palveluiksi. Bonusta ei kerry muista mobiililaajakaistaratkaisuista, lisäpalveluista
tai laitteen kuukausimaksuista. Bonukseen oikeuttava liittymälaskutus lasketaan
laskukohtaisesti.
Bonusta kertyy edellyttäen, että asiakasomistajan jäsen-/asiointinumero on liitetty Elisan
liittymän asiakastietoihin ja koko lasku on maksettu viimeistään laskun alkuperäisenä
eräpäivänä. Maksettu lasku näkyy viiveellä bonuslaskennassa, pääsääntöisesti maksetut
maksut siirtyvät seuraavan kuukauden bonuslaskentaan.
Mikäli asiakasomistaja tai asiakasomistajatalouteen kuuluva henkilö saa laskustaan
samanaikaisesti Bonusta ja tuotteelle etuhinnan, Bonus kertyy alennetusta hinnasta.
Bonusta saa vain yksityistalouden tarpeisiin, ei yritys- eikä elinkeinotoimintaa varten
hankituista liittymistä. Liittymäasiakas voi kerryttää Bonusta vain omalle henkilökohtaiselle
jäsen- tai asiointinumerolleen. Mikäli asiakasomistajalla on useita liittymiä, hänen on
ilmoitettava jäsen-/asiointinumeronsa kuhunkin asiakasnumeroon kuuluvasta liittymästä ja
aktivoitava Bonus liittymäkohtaisesti.

Bonusta voi saada Elisan henkilöasiakas, joka on solminut sopimuksen Elisan liittymästä ja
joka on yhteistyöhön liittyneen osuuskaupan asiakasomistaja tai asiakasomistajatalouteen
kuuluva henkilö. Bonuksen saamiseksi asiakasomistaja tai asiakasomistajatalouteen
kuuluvan henkilön tulee ilmoittaa oma henkilökohtainen jäsen-/asiointinumero Elisalle.
Jäsen-/asiointinumero löytyy S-Etukortista. Jäsen-/ asiointinumeron ilmoitus toimii lupana
siirtää maksutiedot osuuskaupalle Bonuksen laskemista varten. Bonuksen kerryttämistä
varten ilmoitettu jäsen-/asiointinumero sekä Bonukseen oikeuttavien ostojen määrä ovat
tarkastettavissa pääsääntöisesti Elisan liittymälaskusta. Mikäli ilmoitettu jäsennumero on
väärä tai muuttunut, Elisalla tai osuuskaupalla ei ole velvoitetta korvata asiakkaan
mahdollisesti saamatta jäänyttä Bonusta.
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 asiakasomistaja tai asiakasomistajatalouteen kuuluva henkilö on ilmoittanut
Elisalle oikean jäsen-/ asiointinumeron ja asiakasomistajajärjestelmässä on tarkistettu jäsen/asiointinumero. Elisan yhteistyösopimus S-ryhmän kanssa mahdollistaa Bonuksen
maksamisen asiakkaalle. Asiakkaalla on myös velvollisuus ilmoittaa henkilötunnuksensa
täydellisenä S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasomistajarekisteriin Bonuksen
kohdistamista varten. Väärinkäytöstapauksissa Bonusta ei makseta.
Tilatessaan liittymän asiakas hyväksyy nämä liittymäsopimuksen erityisehdot. Nämä ehdot
ovat toistaiseksi voimassa. Muilta osin sovelletaan voimassaolevia matkaviestinpalvelujen
erityisehtoja sekä Elisan yleisiä sopimusehtoja kuluttaja- ja yritysasiakkaille. Jos yhteistyön
ehdoissa tapahtuu Bonuksen maksamiseen vaikuttavia muutoksia, Elisa ilmoittaa
muutoksista tekstiviestitse vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.
Oman liittymäsi Bonus-kelpoisuuden voit tarkistaa OmaElisa-verkkopalvelusta.
Osana Elisan sopimusehtoja hyväksyt Elisan asiakkaana henkilötietojesi käsittelyn
yhteistyön edellyttämässä laajuudessa ja annat suostumuksesi siihen, että Elisa luovuttaa
henkilötietosi SOK:lle jäsen/asiointinumeron tarkistamiseksi sekä Bonusta kerryttävien
liittymien maksujen euromäärän kirjattavaksi bonusostoksesi SOK:lle S-ryhmän
asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriin. Vastaavasti valtuutat SOK:n luovuttamaan Elisalle
tiedon muuttuneesta jäsen/asiointinumerostasi sekä tiedon siitä, mikäli et enää kuulu
asiakasomistajatalouteen etkä siten enää ole oikeutettu kerryttämään Bonukseen
oikeuttavista liittymistä Bonusta.
Vastaat antamiesi tietojen oikeellisuudesta. Elisa ei ole velvollinen hyvittämään jälkikäteen
virheellisten tai puuttuvien tietojen takia saamatta jäänyttä Bonusta.

