ILLUMS BOLIGHUS NO1 - villkor

Som förmånskund på Illums Bolighus får du ett kort där du samlar poäng motsvarande 10% av dina köp i alla Illums Bolighus
butiker i Sverige och på www.illumsbolighus.se.

DINA FÖRMÅNER:

ANDVÄNDNING AV BONUSCHECK:

•

•
•

•
•
•

10 % rabatt på alla köp under hela året, samlat i
bonuspoäng.
Bonuspoängen betalas ut via en årlig bonuscheck som
du får i november om du har samlat 300 poäng eller mer
Inbjudningar till specialevenemang och utställningar
Nyhetsbrev med trender, kampanjpriser och evenemang

•
•

Din bonuscheck ska användas för nya produktköp
Bonuscheck och bonuspoäng kan inte lösas in mot
kontanter
Din bonuscheck är giltig i 1 år från dagen för utfärdandet
Om du inte samlar poäng under 1 år sedan
registrering eller sedan du senast använde kortet, upphör
dina förmåner och du förlorar dina poäng.

FÖRMÅNSKORTET
GENERELLT:
•
•
•
•

Ditt kort är personligt och får endast användas av dig
Visa alltid ditt kort direkt när du handlar i Illums Bolighus,
eftersom det inte går att registrera poäng i efterhand
Om du tappar kortet kan poäng som du tjänat överföras
till ett nytt kort mot en avgift på 100,Kom ihåg att kontakta oss vid ändring av namn, adress
eller e-postadress, eftersom du annars riskerar att gå
miste om din bonuscheck eller annan information. Du
kan kontakta oss på no1@illumsbolighus.se eller anmäla
ändringar i våra butiker.

•
•
•

•

INTJÄNING AV POÄNG
•
•

•
•
•

•

När du visar ditt No1-kort samlar du poäng motsvarande
10 % av ditt köp varje gång du handlar. Ett köp på 500:–
motsvarar 50 poäng.
Din förmånsstatus beräknas baserat på dina poäng som
tjänats inom det givna året
Registrering av bonuspoäng sker först 30 dagar efter
köpet
För att få en bonuscheck måste du ha samlat minst 300
poäng. 300 poäng ger en bonuscheck för köp på 300:–.
Har du vid tidpunkten för sammanställningen samlat
färre än 300 poäng överförs dina poäng till nästa period.
Den årliga sammanställningen av dina bonuspoäng sker
den 30 september

•
•

Förmånskortet kan inte kombineras med räntefria
kampanjer eller rabatterbjudanden
Köp som betalats med presentkort, tillgodokvitton och
bonuscheck ger inga bonuspoäng
När du blir förmånskund samtycker du till att dina
registrerade uppgifter får används till att skicka dig
marknadsföring från Illums Bolighus.
Illums Bolighus förbehåller sig rätten att med 1 månads
varsel ändra förmånsprogrammets villkor och att helt
avsluta förmånsprogrammet. I sådant fall kan redan
intjänade bonuspoäng användas inom den ovan angivna
tidsfristen och enligt ovan givna villkor
Om du inte längre vill vara No1-kund kan du avanmäla dig
på no1@illumsbolighus.se
De nuvarande villkoren för No1 hittar du på
www.illumsbolighus.se
Som medlem i No1 Illums Bolighus No1 gäller vår
integritetspolicy.

Illums Bolighus, januari 2019

