VIHREÄN
KORTIN
VOIMAA
hok-elanto.fi

Mukaan
omistamaan
Asiakasomistajana olet mukana omistamassa oman alueesi osuuskauppaa HOKElantoa. Toimintamme idea on tarjota
tarpeisiisi mahdollisimman hyvää palvelua.
Siksi kuuntelemme näkemyksiäsi herkällä
korvalla.

Monipuolisia etuja omistajalle
Tarjoamme omistajillemme edullisia ja vastuullisia kauppapalveluja. Kiitoksena palveluiden käytöstä saat hyötyä – sitä enemmän,
mitä enemmän palveluita käytät. Kun keskität ostoksesi, hyöty palautetaan Bonuksena
ja muina etuina asiakasomistajille – sinulle.
Vuosittain maksamme Bonusta ja muita
etuja lähes 70 miljoonaa euroa.
Tuloksemme käytämme palvelujen ja etujen
tuottamiseen asiakasomistajille sekä verkostomme kehittämiseen. Haluamme olla
yhä parempi oman arkesi ostospaikka.

Edustajisto on omistajan äänitorvi
HOK-Elanto on 635 000 asiakasomistajallaan Suomen laajimmin omistettu yritys.
Joka neljäs vuosi järjestettävissä vaaleissa
valitaan osuuskaupan omistajien keskuudesta edustajisto käyttämään osuuskaupan
ylintä päätösvaltaa. Lakisääteisten tehtävien lisäksi edustajisto toimii äänitorvena
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osuuskaupan johdon suuntaan ja huolehtii
siitä, että osuuskaupan palveluita ja etuja
kehitetään omistajien toiveita kuunnellen.
HOK-Elannon vaalit ovat seuraavan kerran
keväällä 2024.

Tehdään Suomesta paras
paikka elää
Osuuskauppana kannamme vastuun siitä,
millaisen nykyhetken luomme ja millaisen
perinnön jätämme jälkeemme. Kannamme
vastuuta sinusta ja yhteisestä ympäristöstämme.
Asiakasomistajana lisäät yhteiskuntamme
hyvinvointia monin tavoin. Lisäämme uusiutuvan energian käyttöä. Kannustamme
terveellisempiin valintoihin, tarjoamme kierrätysvinkkejä ja vähennämme ruokahävikkiä.

Vastuullinen työnantaja
Olemme merkittävä työllistäjä alueellamme. Palveluksessamme on noin 6000
työntekijää, joista noin neljäsosa on alle
25-vuotiaita. Osuustoiminnallisuus antaa
vastuullisuudelle vahvan pohjan.

paraspaikkaelaa.fi
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Bonus palkitsee
Ostot
/kuukausi
Asiakasomistajuus on
säästöä omassa arjessasi.
Pysyvästi edullisten hintojen
lisäksi ostoistasi palautuu
rahaa, jota voit käyttää niin
kuin haluat. Säästä vaikka
kohti jotakin mukavaa ja palkitsevaa tavoitetta, jota et
muuten välttämättä toteuttaisi. 900 euron kuukausiostoilla tilillesi palautuu
joka kuukausi jopa 45 euroa
– rahana.

Bonus
%

Bonus
/kuukausi

Bonus
/vuosi

900 €

5,0 % 45,00 € 540 €

800 €

4,5 % 36,00 € 432 €

700 €

4,0 % 28,00 € 336 €

600 €

3,5 % 21,00 € 252 €

500 €

3,0 %

400 €
300 €
200 €
50 €

– siksi keskittäminen
kannattaa
Bonuksen kertymistä voit seurata puhelimellasi S-mobiilin
ja netissä S-kanavan kautta – tai voit tilata bonustilanteesi
sähköpostiisi. Bonusta kannattaa seurata erityisesti kuun
lopulla, sillä pienikin ostos voi heilauttaa sinut korkeammalle
bonustasolle:
Ostot/kuukausi

Bonus %

Bonus €/kuukausi

Bonus €/vuosi

Hyöty/vuosi

850 € 900 €

4,5 %

5,0 %

38,25 € 45,000 € 459,00 €

540,00 €

499 €

2,5 %

3,0 %

12,48 €

180,00 € +30,40 €

500 €

15,000 €

149,70 €

+81,00 €

Laskelma
ei sisällä4,0
700
€ 700
% 4,0 %
28,0 €
€ Tankkausbonusta.

28,0 €

336 €

336 €

28,0 €

600 € 600 €

21,0 €

252 €

252 €

21,0 €

3,5 %

3,5 %

21,0 €

500 €BONUSPROSENTTI
500 € 3,0 %

3,0 %

15,0 €

2,5 % 10,00 € 120 €

400 €5 % 400 €

2,5 %

2,5 %

10,0 €

3004,5
€ % 300 €

2,0 %

2,0 %

6,0 €

180 €
180 €
15,0 €
Tankkaa
ostokset
10,0 €
120 €
120 €
10,0 €
halvemmiksi
6,0 €
72 €
72 €
6,0 €

2,0 %

200 € 200 €

1,5 %

1,5 %

3,0 €

3,0 €

1,0 %

1,0 %

0,5 €

1,5 %
1,0 %

15,00 € 180 €
6,00 €
3,00 €
0,50 €

72 €
36 €
6€

Laskelma ei sisällä Tankkausbonusta.

4%

3,5 %

50 €

33%%

2,5 %
2%
1,5 %

50 €

TANKKAUSOSTOT
190 € (134 litraa)

15,0 €

Tankkaamalla ABC:llä bonusprosenttisi
kasvaa ja saat enemmän rahaa takaisin
3,0 €
36 €saat tankatut
36 €litrat
ostoistasi.
Lisäksi
halvemmalla!

0,5 €

6€

6€

0,5 €

Esimerkkilaskelma:
540 euron ostoilla saat 3 % Bonusta
ja 3 snt/l Tankkausbonusta

MUUT BONUSOSTOT 350 €
Huom. Perusprosenttiperusteinen Bonus maksetaan
kaikista muista bonusostoista paitsi tankkausostoista, joista maksetaan Tankkausbonus.

1%
BONUSOSTOJEN MÄÄRÄ

S-kanava.fi/tankkausbonus

ABC-mobiili helpottaa autoilijan arkea
ABC-mobiilista löydät autoilevaa asiakasta helpottavat palvelut kuten ruoan ennakkotilaaminen ja maksaminen sekä mobiilitankkaus ja -pesu. Sovelluksen avulla voit
myös seurata autosi keskikulutusta. Lataa ilmainen ABC-mobiili sovelluskaupastasi!
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Hyödynnä etusi
Saat ostoistasi rahaa takaisin S-ryhmän ja yhteistyökumppaneidemme yli 2000
toimipaikasta. Bonusta
kertyy yllättävän monesta asiasta: jokapäiväisistä
hankinnoista, herkuttelusta,
hemmottelusta, elämyksistä
ja arjen palveluista.

• Pysyvästi edulliset hinnat kaikissa ruokakaupoissamme,
josta hyödyt joka päivä.
• Kuukausittain vaihtuvat edut S-mobiilissa.
• Edullisemmat hotelliyöt Sokos Hotelleissa ja Suomen
Radisson Blu Hotelleissa.
• S-ryhmän kahviloissa ja ravintoloissa makunautintoja
edullisemmin.
• ABC-liikennemyymälöistä etuja pysähdyksiin tien päällä.
• Kodin Terrasta ideoita kodin, pihan ja puutarhan pieniin
suuriin muutoksiin.
• HOK-Elannon hautaus- ja lakipalvelut asiakasomistajahintaan.
• HOK-Elannon kummilusikka iloisesta perhetapahtumasta.
• Etuja myös yhteistyökumppaneilta, kuten vakuutuksista,
sähköstä, puheluista, matkoista ja hyvinvointipalveluista.
• Bonustiedot kätevästi sähköpostiisi, kun annat sähköpostiosoitteesi asiakastietoihisi. Saat myös tietoa
ajankohtaisista tuotteista ja rahanarvoisista eduista kun
annat S-ryhmälle ja yhteistyökumppaneille luvan lähettää markkinointia sähköpostiisi. Lue lisää: S-kanava.fi/
yhteystiedot

Huomioi tämä Bonuksesta
Bonusta ei kerry yrityskortilla maksetuista tai yrityksille tehdyistä ostoista • sopimushinnoitelluista tai laskutettavista ostoista • välitysmyynnistä, kuten Veikkauksen Online- ja arpamyynnistä ja pääsylipuista • yli 1,2 % alkoholia
sisältävistä juomista ja yli 2,8 % alkoholia sisältävistä elintarvikkeista • tupakkatuotteista, tupakan vastikkeista,
tupakointivälineistä, tupakkajäljitelmistä, sähkösavukkeista ja nikotiininesteistä • tax free -ostoista • matkakorttien
latauksista • pullopanttien palautuksista • lahjakorttien ostosta. Lue lisää: S-kanava.fi/säännöt
ABC:llä tankatessasi Bonus kertyy kahdella tavalla. Ensiksikin saat Tankkausbonuksen: yhtä monta senttiä
alennusta tankkaamastasi litrasta kuin on bonusprosenttisi. Ja toiseksi: tämä summa lasketaan yhteen kaikkien
bonusostojesi kanssa, jolloin pääset niiden avulla paremmille bonustasoille.
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Vapaudu
kuiteista
Useiden toimipaikkojen ostoksista
saat kassakuitin nyt sähköisenä.
Näin voit tarkastella niitä myöhemmin vaikka S-mobiilin kautta.

Sähköisen kassakuittipalvelun tarjoavat
S-market, Prisma, Sale, Alepa, Sokos,
Emotion, Food Market Herkku, Kodin Terra ja
ABC (pois lukien verkkokaupat ja ulkomaan
toimipaikat). Ota sähköiset kassakuitit
käyttöösi S-kanavalla tai S-mobiilissa.
Jos käytössäsi on S-Etukortti Visa, voit
luopua paperisista kuiteista kokonaan.
Mikä erityisen mukavaa, myös takuukuitit
tallentuvat sähköisesti. Näin niitä ei tarvitse
säilyttää tai etsiä.

8

s-kanava.fi/kassakuitti

9

L I S Ä K S I

Näytä vihreää
Lisää S-Etukorttiisi maksuominaisuudet.
Valitse pankkikortti, luottokortti tai yhdistelmäkortti, jossa on molemmat ominaisuudet. Mihin niistä päädytkin, S-Etukortti Visa
on sinulle asiakasomistajana kuukausi- ja
vuosimaksuton.
Bonus kertyy sitä ketterämmin, mitä useampi sitä on keräämässä. Niinpä perheen kaikki
kaupassakävijät kannattaa varustaa vihreillä korteilla. S-Etukortit perheenjäsenille ovat
maksuttomia – ja talouden pääjäsenenä voit
tilata käteiskortit perheenjäsenillesi helposti Omalta S-kanavalta.

Tämän päivän pankkipalvelua
S-Pankin asiakkaana voit nostaa pankkikortilla käteistä maksutta lähes tuhannen
S-ryhmän toimipaikan kassalla. Voit hoitaa
useimmat asiasi puhelimesi ruudulta. Verkossa ja S-mobiilissa pankki on auki myös
iltaisin ja viikonloppuisin.
Liittyessäsi asiakasomistajaksi sinulle avataan S-Pankkiin maksuton pankkitili. Tälle
tilille maksetaan Bonus, maksutapaetu ja
muut rahana maksettavat edut. Saat käyttöösi myös verkkopankkitunnukset – nekin
aina maksutta.

SAAT
0,5%
MAKSUTAPAETUA

S-RYHMÄ OSTOISTA
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LATAA

Mikä S-mobiili on?
S-mobiili kuuluu jokaisen asiakasomistajan puhelimeen siinä
missä S-Etukortti lompakkoon. Saat kaupan ja pankin palvelut
sekä vakuutukset – kaikki yhdessä sovelluksessa!

S-mobiili tuo puhelimeesi kaiken tämän:
• Bonus – Katso paljonko Bonusta on tulossa ja kuinka paljon sitä on
kertynyt. S-mobiililla pysyt aina ajan tasalla bonustilanteestasi.
• Bonustoimipaikat – Aukioloajat, reittiohjeet.
• Edut ja vinkit – Juuri sinulle kohdennetut edut ja etukupongit.
• Omat ostot – Tarkista mitä, missä ja milloin ostat. Näet mm. ruokakorisi kotimaisuustason ja hiilijalanjäljen sekä ostostesi jakautumisen eri tuoteryhmiin. Perhejaon avulla voit tarkastella palvelussa
myös koko perheen ostoja.
• Kuitit ostoksistasi – Kassa- ja takuukuitit tallessa sähköisessä
kuittiarkistossa.

Myös nämä palvelut saat S-mobiiliin, kun otat
sen käyttöön S-Pankin verkkopankkitunnuksilla:
• Tunnistaminen – Kirjaudu ja maksa valitsemallasi tunnusluvulla
tai sormenjäljelläsi verkkopankkitunnuksien sijaan – myös verkko
kaupoissa ja julkisissa palveluissa.

S-MOBIILI
Bonus ja rahanarvoiset edut aina mukanasi!
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• Säästäjä-palvelu – ohjaa euro säästöön jokaisesta korttimaksustasi tai siirrä ostoksista kertyvä Bonus rahastoon.
• Sijoitukset – Tarkastele sijoituksiasi ja tee lisäsijoituksia
rahastoihin, joita jo omistat.
• Lainat – Tarkastele lainojesi tietoja ja tapahtumia.
• Tilit ja maksaminen – Tarkastele tiliesi saldoja ja tilitapahtumia, 		
maksa laskuja tai siirrä rahaa.
• LähiTapiola – Osta vakuutuksia, ilmoita vahingosta, tarkastele 		
vakuutuksiasi ja vakuutusmaksuista kertynyttä Bonusta. Näet
myös mm. Omaetu-tasosi.

s-mobiili.fi
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Palvelua
asiakasomistajille

Tule
mukaan

HOK-Elannon
omistajapalvelu

Liity asiakasomistajaksi,
saat S-Etukortin

Omistajapalvelussa voit hoitaa
osuuskaupan jäsenyyteen
eli asiakasomistajuuteen
ja S-Pankkiin liittyviä asioita.
Omistajapalvelun löydät seuraavista toimipaikoista.
Prisma Itäkeskus
Prisma Hyvinkää
Prisma Iso Omena
Prisma Sello
Prisma Malmi
Prisma Viikki
Prisma Järvenpää
Prisma Kerava
Prisma Jumbo
Prisma Tikkurila
Prisma Kaari
Prisma Tripla
Sokos Helsinki

010 76 68985
010 76 68511
010 76 68284
010 76 68191
010 76 67488
010 76 68805
010 76 67792
010 76 67631
010 76 67905
010 76 67554
010 76 60291
010 76 57090
010 76 65220

Poikkea kauppamatkalla tai
varaa aika verkossa!
OMISTAJAPALVELU.FI

PUHELIN- JA VERKKOPALVELUMME
• HOK-Elannon Asiakasomistajapalvelu
puh. 010 76 60210, ma–to 9–20,
pe 9–18 (0,084 €/min)
• S-Pankin Asiakaspalvelu
puh. 010 76 5800, ma–to 9–20, pe 9–18
(0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min)
• Asiakasomistajapalvelun maksuttomaan
puhelinautomaattiin 0800 9 8500 voi jättää
soittopyynnön, ilmoittaa osoitteenmuutoksesta
tai tilata käteiskortin.
• Palautepuhelimet: Alepa 0800 9 25372,
Prisma 0800 9 6622, S-market 0800 9 0400,
ABC 0800 98502, Ravintolat 0800 98503,
Ge feedback på svenska per tfn 0800 9 8501

Puhelun hinta 0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min.

• hok-elanto.fi/yhteydenotto

Palvelemme yleisimmin ma–pe 9–20, la 10–18.
Katso tarkat aukioloajat omistajapalvelu.fi

• s-pankki.fi

Liittyessäsi maksat 100 € osuusmaksun tai
osan siitä, vähintään 20 €. Osuusmaksun
saat takaisin, jos joskus luovut asiakasomistajuudesta. Jos maksat vain osan osuusmaksusta, loppu kertyy ostoksistasi
tulevilla Bonuksilla ja maksutapaedulla.
Hok-elanto.fi/osuusmaksu.

Liity verkossa
Liity asiakasomistajaksi helposti verkossa
osoitteessa S-kanava.fi/liity. Tunnistautumiseen ja osuusmaksun maksamiseen
tarvitset verkkopankkitunnuksesi.

Yhdessä tekemistä
Asiakasomistajana pääset vaikuttamaan ja
esittämään näkemyksesi, kuinka kauppasi
tulisi toimia ja kuinka se voisi parantaa palveluitaan. Sinulla on monta kanavaa mielipiteidesi esittämiseen.
Kun saat idean tai jokin painaa mieltäsi,
haluamme kuulla ääntäsi. Kirjoita meille
palautetta netissä S-kanavalla tai puhelimellasi S-mobiilissa – tai anna kuulua
sosiaalisessa mediassa tai kerro asiakaspalvelussamme.
Kiitos, että olet vaikuttamassa oman kauppasi palvelun tulevaisuuteen!

Liity kauppamatkalla
Voit liittyä asiakasomistajaksi myös helposti
kauppareissullasi. Liittyminen onnistuu
Omistajapalvelussa tai liittymislomakkeella
S-marketissa ja Alepassa. Muissa toimipaikoissa saat liittymisohjeet henkilökunnalta.

Tietosuoja
Asiakasomistajana tietosi tallennetaan S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriin, jonka tietoja käytetään palvelujen
ja etujen tuottamiseen (esim. Bonus, S-mobiili, uutiskirjeet), asiakassuhteen hoitamiseen ja henkilökohtaiseen asiakaspalveluun sekä S-ryhmän liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen (esim. tutkimukset, valikoimasuunnittelu). Rekisterin tietojen perusteella sinulle voidaan kohdentaa markkinointia S-ryhmältä ja S-ryhmän yhteistyökumppaneilta. Sinulla on oikeus
halutessasi kieltää markkinointi. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä ja oikeuksistasi: s-kanava.fi/tietosuoja.
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HOK-ELANTO PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

HOK-ELANNON BONUSPARTNERIT

Päivittäisostokset

Terveys ja hyvinvointi

Myös verkossa

APTEEKKIYHTEISTYÖKUMPPANIT

Ravintolat

Matkailu ja majoitus

BONUSTA JA MAKSUTAPAETUA

Erikoispalvelut ja -liikkeet

BONUSTA

Hautaus- ja lakipalvelu

S-RYHMÄ PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

Lähes 50 etupartneria ympäri Suomen
tarjoaa sinulle etuja.
Lue lisää
hok-elanto.fi ja s-kanava.fi

NÄIN BONUS KERTYY
TALOUDEN
OSTOT KUUKAUDESSA
VÄHINTÄÄN (€)

BONUS %

900 €

5,0 %

800 €

4,5 %

700 €

4,0 %

600 €

3,5 %

500 €

3,0 %

400 €

2,5 %

300 €

2,0 %

200 €

1,5 %

50 €

1,0 %

ABC:llä tankatessasi saat Tankkausbonusta.
Lisää Tankkausbonuksen kertymisestä sivulla 5.

Lataa S-mobiili
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