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Bonusen kan fås från vissa av Elisas mobiltelefon-, mobil bredbands- och fasta 
bredbandsanslutningar. Du kan kolla om ditt abonnemang samlar Bonus från OmaElisa. 
Bonusen kan samlas med dessa anslutningar från abonnemangets månadsavgift. Bonusen 
kan också samlas in från inrikessamtal till normalpris och videosamtal till inhemska mobil- 
och fasta telefonabonnemang, från textmeddelanden som skickas från mobiltelefon till 
mobiltelefon i hemlandet och från multimediemeddelanden. 

Bonusen genereras under förutsättning att kundägarens medlems-/kundnummer är kopplat 
till kunduppgifterna för Elisas anslutning och hela fakturan har betalats senast den 
ursprungliga förfallodagen för fakturan. Den betalda räkningen visas med en fördröjning i 
bonusberäkningen, som regel går de betalda avgifterna vidare till nästa månads 
bonusräkning.  

Om en kundägare eller en person som hör till ett kundägarhushåll samtidigt får Bonus och 
ett rabatterat pris för produkten, beräknas Bonusen på det nedsatta priset. Endast privata 
hushåll kan få bonus; bonusen gäller inte anslutningar som skaffats för företags- eller 
näringsverksamhet. En abonnemangskund kan samla Bonus endast för sitt eget personliga 
medlems- eller kundnummer. Om en kundägare har flera anslutningar ska han ange sitt 
medlems-/kundnummer för varje kundnummer och aktivera Bonus för varje abonnemang.  

Bonusen kan fås av en privatkund hos Elisa, som har ingått ett abonnemangsavtal som 
berättigar till Elisa Bonus och som är kundägare i ett andelsbolag där vi har samarbe, eller 
en person som hör till ett kundägarhushåll. För att få bonus ska kundägaren eller en person 
som hör till kundägarhushållet identifiera sig och meddela Elisa sitt eget personliga 
medlems-/kundnummer från OmaElisa. Anmälan om medlems-/kundnummer fungerar som 
tillstånd för att överföra betalningsinformation för andelsköpet för beräkning av Bonus. Det 
anmälda medlems-/kundnumret för att samla Bonus och antalet inköp som berättigar till 
Bonus kan i regel kontrolleras på Elisas abonnemangsfaktura. Om det anmälda 
medlemsnumret är felaktigt eller har ändrats, har Elisa eller vår samarbetspartner ingen 
skyldighet att ersätta kunden för den Bonus som eventuellt inte har erhållits.  

Bonus erhålls inte om abonnemanget är ett företagsabonnemang. Om användaren av 
abonnemanget är en annan person än den beställare som ingått avtalet, kan användaren 
inte anmäla abonnemanget för Bonus. Bonus kan samlas in för den nya 
faktureringsperioden som börjar efter registreringen, förutsatt att kundägaren eller en person 
som hör till kundägarhushållet har meddelat Elisa rätt medlems-/kundnummer och det 
kontrollerade medlems-/kundnumret finns i kundägarsystemet.  Elisas samarbetsavtal med 
S-gruppen gör det möjligt att betala ut Bonusen till kunden. Kunden har även skyldighet att 



uppge hela sin personbeteckning till S-gruppens kundägarregister för att bonusen skall riktas 
till rätt person. Bonus betalas inte ut vid oegentligheter.  

Då kunden beställer abonnemanget godkänner kunden specialvillkoren för detta 
abonnemangsavtal. Villkoren gäller tills vidare. Till övriga delar tillämpas gällande 
specialvillkor för mobiltelefontjänster samt Elisas allmänna avtalsvillkor för konsument- och 
företagskunder. Om det sker ändringar i villkoren för samarbetet som påverkar utbetalningen 
av Bonus, meddelar Elisa ändringarna via SMS minst en månad innan ändringen träder i 
kraft.  

Du kan kontrollera din egen Bonus-status på OmaElisa.  

Som en del av Elisas avtalsvillkor godkänner du som kund hos Elisa behandlingen av dina 
personuppgifter i den omfattning som behövs för samarbetet och ger ditt samtycke till att 
Elisa lämnar ut dina personuppgifter till SOK för att kontrollera medlems-/kundnummer samt 
beloppet av betalningarna för de anslutningar som samlar in Bonus för att registreras som 
bonusköp till SOK i S-gruppens kundägar- och kundregister. På motsvarande sätt ger SOK 
tillåtelse att till Elisa lämna ut information om ditt ändrade medlems-/kundnummer samt 
information om ifall du inte längre tillhör kundägarhushållet och därmed inte längre har rätt 
att samla in Bonus för de abonnemang som berättigar Bonus.  

Du ansvarar för att registrera Bonusför för dina abonnemang i OmaElisa. Elisa har inte 
skyldighet att i efterhand tillgodogöra Bonus som uteblivit på grund av felaktiga eller saknade 
uppgifter 


