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NÄIN ASIAKAS- 
OMISTAJAN HYÖTY 
JAKAANTUU
Saat Bonusta eli riihikuivaa 
rahaa tilillesi joka kuukausi. 
Sitä enemmän, mitä 
enemmän keskität ostojasi 
bonustoimipaikkoihin. 
Bonuksia voit saada parhaimmillaan 
5 % ostojen euromäärästä, ja vielä 
0,5 % lisää, kun maksat ostokset 
S-Etukortilla. Ostoksensa keskittävä 
asiakasomistajatalous sai tililleen 
keskimäärin 566 euroa* vuonna 2020.

Saat  asiakasomistajan hintaedut. 
Hintaetuja ovat mm. S-Pankin 
maksuttomat peruspankkipalvelut, 

asiakasomistajahinnat 
sekä ketjujen ja 
kumppaniemme asia-
kasomistajatarjoukset. 
Vuonna 2020 hintaetu-
jen toteutunut arvo oli 
keskimäärin 233 euroa* 
keskittävälle asiakas- 
omistajataloudelle.

Osuuskaupassa 
ruokakorisi on pysyvästi edullinen. 
Osuuskauppa on perustettu takaa-
maan kotimainen, laadukas ja koh-
tuuhintainen tuotevalikoima kaikille. 
S-mobiilin Hintavertailijan avulla voit 
helposti verrata ruokaostostesi hintaa  
kilpailijan todellisiin hintoihin.  
Lue lisää: s-kanava.fi

S OLET SINÄ 
MUTTA MITÄ SE  

TARKOITTAA EUROISSA?
Tässä se juju on: kun yrityksellä ei ole muuta omistajaa kuin sen  

asiakkaat itse, myös kaikki tuotto kuuluu omistajien hyödyksi.  
Ostonsa keskittävän asiakasomistajatalouden kokonaishyöty oli vuonna 
2020 keskimäärin 799 euroa* tilille palautuvana rahana ja muina etuina.

* Luvut perustuvat S-ryhmään keskittävien asiakasomistajatalouksien 01/2021 – 08/2021 aikana saamien alennusten 
kokonaismäärään, josta ne on jaoteltu eri demografisille asiakassegmenteille ja suhteutettu 12kk kokonaisluvuksi.  
Lue lisää, miten luvut on laskettu s-kanava.fi/asiakasomistajuus/miten-luvut-on-laskettu

Lisätietoa 
asiakas- 
omistajuuden 
hyödyistä
S-kanava.fi
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Bonusta kertyy yllättävän monesta 
asiasta: jokapäiväisistä hankinnoista, 
herkuttelusta, hemmottelusta, 
elämyksistä ja arjen palveluista. 

Esimerkiksi 900 euron kuukausiostoilla 
tilillesi palautuu joka kuukausi jopa  
45 euroa  selvää rahaa. 

Bonuksen kertymistä voit seurata 
puhelimellasi S-mobiilin ja netissä 
S-kanavan kautta. Voit myös tilata 
bonustiedot sähköpostiisi. Bonusta 
kannattaa seurata erityisesti kuun 
lopulla, sillä pienikin ostos voi heilaut-
taa sinut korkeammalle bonustasolle.

Asiakasomistajana säästät arjessasi.  
Pysyvästi edullisten hintojen lisäksi ostoistasi palautuu  

Bonusta eli rahaa, jota voit käyttää niin kuin haluat.

ISO KÄSI 
BONUKSILLE

Ostot / 
kuukausi

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 % 15,00 € 180 €
400 € 2,5 % 10,00 € 120 €
300 € 2,0 % 6,00 € 72 €
200 € 1,5 % 3,00 € 36 €
50 € 1,0 % 0,50 € 6 €

Laskelma ei sisällä Tankkausbonusta: Tankatessasi ABC:llä  
hyödyt kahdella tavalla. 1. Tankkausostoksesi kasvattavat kuukau-
den bonusostosummaa ja sitä kautta myös bonusprosenttiasi.  
2. Saat jokaisesta tankkaamastasi litrasta Tankkausbonusta,  
joka on yhtä monta senttiä kuin tankkauskuukauden bonus- 
prosenttisi. Tankkausbonus maksetaan ostoja seuraavan 
kuukauden 10. päivä tai edeltävä arkipäivä, aivan kuten Bonuskin. 

BONUS ON RAHAA,  
JONKA ASIAKAS- 
OMISTAJA SAA  
PANKKITILILLEEN,  
EI KLUBI-PISTEITÄ.
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 • Pysyvästi edulliset hinnat kaikissa 
ruokakaupoissamme, josta hyödyt  
joka päivä.

 • S-mobiilin vaihtuvat edut.

 • Saat maksutapaetua 0,5 %, kun maksat 
ostoksesi S-Etukortilla S-ryhmän  
Suomen toimipaikoissa.

 • Edullisemmat hotelliyöt Sokos Hotelleissa 
ja Suomen Radisson Blu Hotelleissa.

 • Makunautintoja edullisemmin S-ryhmän 
kahviloissa ja ravintoloissa.

 • ABC-liikennemyymälöistä etuja  
pysähdyksiin tien päällä.

 • HOK-Elannon hautaus- ja lakipalvelut 
asiakasomistajahintaan.

Asiakasomistajana teet edullisemmin jokapäiväisiä  
hankintoja herkuttelusta elämyksiin. Etuja saat myös  

yhteistyökumppaneiden lukuisista palveluista.

KÄSI YLÖS  
KUKA TYKKÄÄ  

EDUISTA

Huom! 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

 • HOK-Elannon kummilusikka iloisesta 
perhetapahtumasta. 

 • Etuja myös yhteistyökumppanien palve-
luista, kuten vakuutuksista, puhelinliitty-
mistä, matkoista ja hyvinvointipalveluista.

 • Tutustu myös kulttuuri- ja viihdetarjontaan 
perheen tai ystävien kanssa.

 • Kun lisäät ja vahvistat sähköpostiosoit-
teesi asiakastietoihisi, saat bonustiedot 
kätevästi sähköpostiisi. Saat myös  
tietoa ajankohtaisista tuotteista ja rahan- 
arvoisista eduista kun annat S-ryhmälle 
ja yhteistyökumppaneille luvan lähettää 
markkinointia sähköpostiisi.  
Lue lisää: S-kanava.fi/yhteystiedot

MITÄ ENEMMÄN  
KORTTEJA,  
SITÄ ENEMMÄN 
BONUSTA
Talouden pääjäsenenä  
tilaat käteiskortit koko  
perheellesi helposti  
Omalta S-kanavalta. 

0,5% 
MAKSU- 
TAPAETU
Saat maksutapaetua 
0,5 %, kun maksat ostoksesi 
S-Etukortilla S-Ryhmän 
Suomen toimipaikoissa.
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S-MOBIILI ON KAIKKEA TÄTÄ:
Omat ostot – Näe omat hankintasi 
tuoteryhmien, tuotteiden, ostopaikkojen 
ja ajankohdan mukaan. Omat ostot 
-palvelulla teet terveellisiä ja vastuullisia 
valintoja esim. kotimaisuus-, hiilijalanjälki- 
ja ravintoarvolaskureiden avulla. Hinta- 
vertailijan avulla vertaat  ruokaostostesi 
hintoja kilpailijan todellisiin hintoihin. 
Bonus – Pysy aina ajan tasalla  
bonus tilanteestasi. Katso, paljonko 
Bonusta on kertynyt ja kuinka paljon  
sitä on tulossa. 
Bonustoimipaikat – Aukioloajat ja 
reittiohjeet.
Edut ja vinkit – Juuri sinulle kohdennetut 
edut ja etukupongit.
Kuitit ostoksistasi – Kassa- ja takuukuitit 
tallessa sähköisessä kuittiarkistossa.

Seuraavat palvelut saat käyttöösi 
S-Pankin verkkopankkitunnuksilla:
Tunnistautuminen – Kirjaudu ja 
maksa valitsemallasi tunnusluvulla tai 
sormenjäljelläsi verkkopankkitunnuksien 
sijaan – myös verkkokaupoissa ja 
julkisissa palveluissa.
Tilit ja maksaminen – Tarkastele tiliesi 
saldoja ja tilitapahtumia, maksa laskuja 
tai siirrä rahaa.
Säästäjä-palvelu – Ohjaa euro säästöön 
jokaisesta kortti maksustasi tai siirrä 
ostoksista kertyvä Bonus rahastoon.
Sijoitukset – Tarkastele sijoituksiasi ja tee  
lisäsijoituksia rahastoihin, joita jo omistat.
Lainat – Tarkastele lainojesi tietoja ja 
tapahtumia.

S-mobiili on ainutlaatuinen sovellus,  
joka auttaa sinua arjen valinnoissa matkalla  

kohti kestävämpää tulevaisuutta. 

NÄISSÄ  
KÄSISSÄ ON  

TULEVAISUUS
Lataa  
ilmainen 
S-mobiili
S-mobiili kuuluu jokaisen 
asiakas omistajan  
puhelimeen siinä missä 
S-Etukortti lompakkoon.  
Saat kaupan ja pankin 
palvelut yhdessä 
sovelluksessa.
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Liittyessäsi asiakasomistajaksi  
sinulle avataan S-Pankkiin oma 
pankkitili. Tälle tilille maksetaan Bonus, 
maksutapaetu ja muut rahana mak-
settavat edut. Samalla saat käyttöösi 
S-Etukortti Visa Debit -kortin sekä 
verkkopankkitunnukset ilman vuosi-  
tai kuukausimaksuja.

Voit halutessasi valita myös S-Etukortti 
Visa Credit -luottokortin tai yhdistel-
mäkortin, jossa on sekä Credit että 
Debit -ominaisuus.

Bonus kertyy sitä ketterämmin, mitä 
useampi sitä on keräämässä. Kun koko 
perhe varustetaan vihreillä korteilla, niin 
kaikki saavat myös asiakasomistajan 
hintaedut. S-Etukortit perheenjäsenille 
ovat maksuttomia. Talouden pääjäse-
nenä voit tilata käteiskortit perheen-
jäsenillesi helposti Omalta S-kanavalta. 

S-Pankin asiakkaana voit nostaa 
pankkikortilla käteistä maksutta lähes 
tuhannen S-ryhmän toimipaikan 
kassalla. Useimmat pankkiasiasi hoidat 
kätevästi S-mobiilissa.

Asiakasomistajana saat käyttöösi S-Pankin  
palvelut ilman vuosi- tai kuukausimaksuja.  

Tämän helpommaksi eivät pankkipalvelut voi mennä.

KUIN LAITTAISIT  
RAHAA  

PANKKIIN

Prisma Itäkeskus  010 76 68985
Prisma Hyvinkää  010 76 68511
Prisma Iso Omena  010 76 68284
Prisma Sello  010 76 68191
Prisma Malmi  010 76 67488
Prisma Viikki  010 76 68805
Prisma Järvenpää  010 76 67792
Prisma Kerava  010 76 67631
Prisma Jumbo  010 76 67905
Prisma Tikkurila 010 76 67554
Prisma Kaari  010 76 60291
Prisma Tripla  010 76 57090 
Sokos Helsinki  010 76 65220
Prisma Lippulaiva (04/2022 alkaen)

HOK-Elannon 
Asiakasomistajapalvelu
Meillä voit hoitaa osuuskaupan 
jäsenyyteen eli asiakasomista-
juuteen ja S-Pankkiin liittyviä 
asioita. Löydät meidät  
seuraavista toimipaikoista.

PUHELIN- JA VERKKOPALVELUMME
 • HOK-Elannon Asiakasomistajapalvelu  

puh. 010 76 60210 (0,084 €/min) 

 • S-Pankin Asiakaspalvelu  
puh. 010 76 5800 (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

 • hok-elanto.fi/yhteydenotto 

 • s-pankki.fi

Poikkea kauppamatkalla tai  
varaa aika verkossa!
S-PANKKI.FI/AJANVARAUS

PALVELUA
ASIAKAS- 

OMISTAJILLE

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

Tarkista palveluaikamme omistajapalvelu.fi



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.

Asiakasomistajaksi liityttäessä maksetaan osuuskaupan osuusmaksu (100 €).  
Sen voi maksaa kerralla kokonaan, tai liityttäessä vähintään 20 €, jolloin loppuosa maksetaan 
kertyvällä Bonuksella viiden vuoden kuluessa. Bonus alkaa kertyä 50 euron kuukausiostoilla. 

Lisätietoa saat osoitteesta S-kanava.fi/osuusmaksu tai puhelimitse S-ryhmän  
asiakasomistajapalvelusta 010 76 5858, ma–to 9–20 ja pe 9–18 (0,084 €/min). 

1.
Lataa maksuton  
sovellus:  
S-mobiili.fi 

S-ETUKORTILLA BONUSTA JA MAKSUTAPAETUA

S-ETUKORTILLA BONUSTA PERUSPANKKIPALVELUT MAKSUTTA

2.
Liity  
verkossa: 
S-kanava.fi 

3.
Varaa aika Asiakas- 
omistajapalvelu ja 
S-Pankki -pisteelle:  
S-pankki.fi/ajanvaraus

Sinulla on kolme vaihtoehtoa:

OSUUSKAUPPA X:N ALUEELLA SAAT BONUSTA JA MAKSUTAPAETUA MYÖS MEILTÄ

S-ETUKORTILLA BONUSTA JA MAKSUTAPAETUA

S-ETUKORTILLA BONUSTA PERUSPANKKIPALVELUT MAKSUTTA

S-ryhmän
autoliikkeet

APTEEKKIYHTEISTYÖKUMPPANIT

MYÖS VERKOSSA

12
/2

0
21

s-kaupat.fi


