BONUSTA MYÖNTÄVÄT YHTEISTYÖKUMPPANIT
RTV-Nummela, Härköilänsyrjä 1, Nummela
RTV-Perniö, Haarlantie 21B, Perniö
RTV-Kemiö, Engelsbyvägen 10, Kemiö
rtv.fi

Bonusta yksityistalouden rakentamisen ja
remontoimisen tuotteista ja palveluista.
Bonusta ei kerry sopimushinnoitellusta ja
toimitusmyyntiin perustuvasta tarjouskaupasta eikä luotto- eli laskutuskaupasta.
Bonusta ei ole mahdollista saada takautuvasti.

Bonusta myös apteekkiostoksista. Bonus kertyy S-Etukorttia näyttämällä apteekkimyymälässä tehdyistä
ostoista. Bonus ei kerry resepti- tai itsehoitolääkkeistä, eikä verkkoapteekista tehdyistä ostoista.

Prismakeskus, Halikko
p. 02 737 1502

Lohjan ykkösapteekki första apoteket i Lojo

Prismakeskus, Lohja.
p. 019 375 0600

Kirkkotie 1, Marttila
p. 02 484 5129

Kauppakeskus Lohi, Lohja
p. 019 324 131

Turuntie 2180, Saukkola
p. 019 373 148

Prismakeskus, Nummela.
p. 0293 400 190

Bonusta Oralin hammashoitopalveluista ja
kotihoitotuotteista, kun maksat käyntisi
heti hoidon yhteydessä.

Kauppakeskus Plaza, Vilhonkatu 8, Salo
Prismakeskus Nummela, Naaranpajuntie 3,
Nummela

Ajanvaraus p. 010 400 3400
oral.fi

Bonusta kertyy S-Etukortilla optikkojen palveluista ja tuoteostoista, kuten silmälaseista,
piilolinsseistä, aurinkolaseista ja muista näkemiseen liittyvistä tarvikkeista. Bonusta ei
myönnetä silmälääkäri- ja silmälaboratoriopalveluista eikä silmäsairaaloiden palveluista.
Kauppakeskus Plaza, Salo – Joensuuntie 36, Somero Naaranpajuntie 3, Nummela - Prismakeskus, Laurinkatu 37-41, Lohja Mäntylänkatu 1, Karkkila.
Ajanvaraus p. 010 190 200 (mpm/pvm)
silmäasema.fi

Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

BONUSTA MYÖNTÄVÄT YHTEISTYÖKUMPPANIT
Bonusta LähiTapiolan henkilöasiakkaiden vakuutusmaksuista.
Lisätietoja Bonusta kerryttävistä vakuutusmaksuista saat osoitteesta lahitapiola.fi.
Bonusta saa vakuutusmaksuista rekisteröimällä asiakasomistajuutensa LähiTapiolaan:
1.

2.
3.

Verkossa lahitapiola.fi/bonus (ma-su klo 7 – 23). Rekisteröinti verkossa vaatii
pankkitunnukset (voi rekisteröityä kaikkien yleisimpien suomalaisten pankkien
tunnuksilla). Saat vahvistuksen rekisteröinnistä muutaman päivän kuluessa sähköpostiin
tai puhelimeen.
Puhelimitse maksuttomassa palvelunumerossa 0800 123 222 (ma-pe klo 8-18).
LähiTapiolan lähimmässä palvelupisteessä. Lähimmän LähiTapiolan palvelupisteen
tiedot löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta lahitapiola.fi.

Vahinko- ja henkivakuutuksissa kuukauden 20. päivään mennessä maksetut Bonuksen piiriin kuuluvat
vakuutusmaksut ehtivät pääsääntöisesti saman kuukauden bonusostokertymään. Eri pankkien
maksujen toimituspäivistä johtuen katkopäivä voi olla kuitenkin myös kuukauden 20. päivää myöhäisempi
päivä. Kuukauden 20. päivän jälkeen maksetut vakuutusmaksut kerryttävät seuraavan kuukauden bonusostokertymää.

Elisan kuluttaja-asiakkaana saat Bonusta useista Elisan Saunalahti puhe- ja nettiliittymistä.
Tarkemmat bonusehdot löydät osoitteesta www.elisa.fi/asiakaspalvelu/ohje/s-bonus/.
Voit lisätä jäsennumerosi ja aktivoida Bonuksen tietoihisi OmaElisa—itsepalvelussa. Bonus tulee aktivoida
jokaiselle Bonusta kerryttävälle sopimukselle erikseen. Bonus alkaa kertyä vasta, kun aktivointi on tehty.
Elisalle ilmoitetun S-Etukortin jäsennumeron voit tarkistaa OmaElisan kautta kohdasta Omat Tiedot.
OmaElisassa voit myös ilmoittaa muuttuneen jäsennumerosi.
Kertyneet S-ryhmän Bonukset näkyvät Bonusostokertymässä 1-2 kuukauden viiveellä. Bonuksen kertymiseksi laskun on oltava maksettu kokonaan viimeistään laskun eräpäivänä. Mikäli olet maksanut liittymäsi
laskun kuun loppupuolella, mutta kuitenkin viimeistään eräpäivänä, siirtyy Bonus seuraavalle kuukaudelle.
Elisa asiakaspalvelu p. 010 190 240, ma-pe klo 8-18.
elisa.fi

Asiakasomistajat saavat Bonusta monenlaisista matkoista. S-ryhmän omien hotellien lisäksi
matkailupartnerit täydentävät Bonusta kerryttävien matkojen valikoimaa.
S-kanavalla s-kanava.fi näkyy valtakunnallisten partnereiden lisäksi myös osuuskauppojen
paikalliset matkailupartnerit. S-ryhmän valtakunnallisia matkailupartnereita ovat:
•
Viking Line: Matkavaraukset ja -muutokset myyntipalvelusta, puh. 0600 41577
(1,64 €/puhelu + pvm), avoinna ma–pe klo 8.00–20.00, la–su 9.00–18.00. vikingline.fi
•
Eckerö Line: Puhelinvaraukset puh. 06000 4300 (1,75 €/puhelu + pvm/mpm)
avoinna ma-pe 8.30-20, la 8.30-14 & su 10-14. eckeroline.fi
Suunnittele ja osta matkasi osoitteessa s-kanava.fi/web/s/matkoista-bonusta

Bonusta myös kodin turvallisuudesta! Sector Alarmin kotihälytysjärjestelmä suojaa kodin paloilta,
murroilta ja monilta muilta vahingoilta. Bonusta kertyy Sector Alarmin yksityisasiakkaiden hälytyspalvelun
kuukausimaksusta.
Saadaksesi Bonusta sinun tulee olla Sector Alarm Oy:n asiakas ja Bonusta kerryttävän hälytyspalvelun
merkitty maksaja sekä rekisteröidä S-ryhmän asiakasomistajuutesi Sector Alarm Oy:lle. Rekisteröitymisen
voit hoitaa verkossa, asiakaspalvelunumerossa tai sähköpostitse. Ohjeet rekisteröitymiseen löydät
osoitteesta sectoralarm.fi/s-etukortti.
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Bonus kertyy yksityistalouden hälytyspalvelumaksuista, jotka on maksettu asiakasomistajuuden
rekisteröinnin jälkeen.

Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

