Villkor för Stadium Member
Gäller fr.o.m. den 01 sep 2017

  
Stadium AB ansvarar för förmåner, poängberäkning och bonusutbetalning inom
ramen för Stadium Member. Stadium Member är ett kostnadsfritt medlemskap och
medlemskapet är kortlöst. Medlemskapet är personligt och kan ej överlåtas. Endast
privatpersoner kan ansöka om medlemskap i Stadium Member. För att ansöka om
medlemskap i Stadium Member måste du vara 16 år fyllda och vid ansökningstillfället
kunna uppge en giltig e-postadress. För att ansöka om tillägg av vår kreditfunktion
måste du vara myndig (se separata villkor). För sammanräkning av poäng och bonus
kan maximalt 6 medlemmar kopplas samman, förutsatt att samtliga medlemmar är
folkbokförda på samma adress. Vid sammankoppling blir, per automatik, den person
som varit medlem längst hushållets huvudmedlem. Sammankoppling sker dock
endast för sammanräkning av poäng och bonus och ej till annan medlems eventuella
kreditutrymme. Erbjudanden, rabatter och bonus från Stadium Member gäller endast i
Sverige och enligt villkor kommunicerade antingen i detta dokument eller på varje
enskilt utskick.

  
Alla köp som registreras ger poäng. 1 kr = 1 poäng (Stadium Outlet 1 kr = 0,5 poäng.
Gäller ej på stadiumoutlet.se). Köp gjorda i butik registreras med legitimation
(personnummer). För att köp via våra webbshoppar ska vara bonusgrundande
behöver medlemmen lägga beställningen i inloggat läge. Ingen skillnad görs mellan
köp av prisnedsatta varor eller varor till ordinarie pris. Köp av presentkort, startavgifter
och entrébiljetter ger inga poäng. Betalning kan ske med kontanter, bank- eller
betalkort samt Stadium Konto. Dessutom fungerar tillgodokvitto och presentkort
utgivna av Stadium AB. Inlösen av bonus är inte bonusgrundande. Av tekniska skäl
kan köp ej registreras i efterhand. Var därför noggrann med att alltid registrera dina
köp.
Poäng beräknas utifrån kalenderår (1/1–31/12) och utbetalas, i form av insättning på
medlemskapet. För varje 2 000 poäng utbetalas 50 kr i bonus. Bonusberäkningen
görs i slutet av varje månad och utbetalningen sker i mitten av månaden efter.
Dessutom utbetalas en årsbonus till de medlemmar som under året uppnår 4 000
poäng eller mer. Utbetalningen sker i början av påföljande år. Inför varje nytt år
nollställs poängsaldot. Se bonusskala nedan.

  

Poäng
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
15 000
20 000

Bonus
50
100
150
200
250
350
500

Årsbonus
50
100
200
500
1 000
1 500

Total bonus
50
150
250
400
750
1 350
2 000

  
Giltighetstiden för utbetald bonus kommuniceras via e-post i samband med
insättning. Alla personer kopplade till samma hushåll kan använda bonusen. Stadium
ansvarar inte för hur bonusen nyttjas i hushållet. Som ny medlem i ett hushåll kan
bonus ej nyttjas första månaden. Bonus kan lösas in mot varor på Stadium,

Stadium Ski, Stadium Pulse, Stadium Outlet, stadium.se och stadiumpulse.se. Bonusen
kan inte lösas in på stadiumoutlet.se. Vid inlösen av bonus ska ID-handling uppvisas.
En påminnelse skicaks ut via e-post ca en månad innan bonusen förfaller.
Medlemmen ansvarar själv för att korrekta uppgifter finns registrerade. Om utträde
sker ur ett hushåll tar medlemmen med sig registrerade köp men ej utbetald bonus.
Som medlem i Stadium Member ger du oss rätt att lagra, och i marknadsföring
använda, i ansökan lämnade uppgifter och löpande köpinformation. Som medlem
ger du också Stadium och Stadiums samarbetspartners rätt att nyttja dessa uppgifter
i marknadsföringssyfte. Dina registrerade köp sparas i 36 månader. Det innebär att
även om du saknar kvitto så finns informationen kvar om du vill göra en reklamation
eller om uppgifterna behövs för ett försäkringsärende. Vill du inte att Stadium ska
använda dina person- och inköpsuppgifter för att rikta reklam ska ett e-post eller brev
med namn, adress samt personnummer skickas till adress nedan. Personuppgifter
sparas i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). Enligt PUL har du rätt att få
information om behandling av personuppgifter. Önskas utdrag av dina
personuppgifter, kontakta oss på adress nedan. Stadium förbehåller sig rätten att
vidta förändringar i villkoren för Stadium Member. Stadium förbehåller sig även rätten
att spärra ditt medlemskap, i händelse av missbruk. Force majeure: Stadium är inte
ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk,
blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om
strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Stadium själv vidtar eller är föremål
för sådana konfliktåtgärder. Stadium är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada
som uppkommer om Stadium varit normalt aktsam.
Har du frågor angående Stadium Member eller ditt medlemskap?
Stadium Member
601 60 Norrköping
Telefon: 0771 - 499 499
E-post: info@stadium.se

