BONUS
ON RAHAA
SINULLE
satakunnanosuuskauppa.fi

Bonus palkitsee – siksi
keskittäminen kannattaa
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.

Tarkkaile bonusostoja ja hyödy!
Kuun lopussa kannattaa tarkistaa, ettei korkeampi
bonusprosentti jää pienestä ostosta kiinni. Jo yhden
euron lisäostoilla voit saada jopa kymmeniä euroja
enemmän Bonusta vuodessa.

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 %

400 €

2,5 % 10,00 € 120 €

300 €

2,0 %

6,00 €

72 €

200 €

1,5 %

3,00 €

36 €

50 €

1,0 %

0,50 €

6€

15,00 € 180 €

Laskelma ei sisällä Tankkausbonusta.

Näe
mahdollisuutesi
Asiakasomistajana kuulut oman alueesi osuuskauppaan. Tarjoamme
omistajillemme edullisia ja
vastuullisia kauppapalveluja. Kiitoksena palveluiden
käytöstä saat hyötyä. Sitä
enemmän, mitä enemmän
palveluja käytät.

Bonusta kertyy S-ryhmän ja
yhteistyökumppaneidemme
yli 2000 toimipaikasta mm.
jokapäiväisistä hankinnoista, herkuttelusta, hemmottelusta, elämyksistä ja arjen
palveluista. Bonus kertyy
sitä ketterämmin, mitä
useampi sitä kerää, varusta
siis perheen kaikki kaupassakävijät vihreillä korteilla.

Asiakasomistajan edut

• Rahaa takaisin ostoistasi: täysi 5 % Bonus jo 900 euron
kuukausiostoista ja lisäksi Tankkausbonusta jopa 5 snt/L
• S-Etukortilla maksaessasi 0,5 % maksutapaetua
S-ryhmän Suomen toimipaikoissa
• Hintaetuja S-ryhmän toimipaikoista ja
yhteistyökumppaneilta
• Ilmainen pankkitili ja verkkopankki sekä vuosi- ja
kuukausimaksuton S-Etukortti Visa S-Pankista
• Voit nostaa S-Etukortti Visallasi rahaa S-ryhmän kauppojen kassoilta ja käteisautomaateista, myös ulkomailla
• Korkoa osuusmaksullesi osuuskauppasi niin päättäessä
• Asiakasomistajan oma Yhteishyvä-lehti ja ajankohtaisia
etuja
• Maksuton S-mobiili –sovellus, jolla pankki, Bonukset ja
edut löytyvät helposti kännykästäsi
• 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
• Satakunnan Osuuskaupan häälahja uudelle avioparille.
Kysy lisää palvelupisteestä.

Huomioi tämä Bonuksesta
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.
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.

KESKITTÄMÄLLÄ HYÖDYT ENITEN
Länsi-Pori ja Mikkola

Prisma Länsi-Pori ja Mikkola

Harjavalta, Huittinen,
Kankaanpää, Kokemäki,
Luvia, Merikarvia,
Ulvila (avataan 2021).
Pori: Herkku, Lukkarinsanta,
Noormarkku ja Tikkula.

Kankaanpää: Honkajoki ja
Opistonkatu, Kiikka, Kiikoinen
ABC, Köyliö, Pomarkku,
Vanha-Ulvila
Pori: Lavia, Paratiisinmäki,
Reposaari, Tori ja Vapaudenkatu.

ABC-liikennemyymälät: Tikkula Pori, Kiikoinen ja Huittinen.
ABC-automattiasemat: Harjavalta, Huittinen, Kankaanpää, Kokemäki,
Köyliö, Lavia, Lukkarinsanta, Luvia, Noormarkku, Prisma Länsi-Pori,
Prisma Mikkola, Vanha-Ulvila ja Ulvila (avataan 2021).
Polttoöljymyynti: www.satakuntalammitysoljy.fi

Pori, Rauma
Bonusta huolloista ja
varaosista.

Yrjönkatu 12, Pori

Ulvila
(avataan 2021)

Huittinen,
Kankaanpää,
Pori, Rauma

Gallen-Kallelankatu 8, Pori

Prisma Mikkola ja Länsi-Pori,
S-market Huittinen ja Kankaanpää, Sokos Satakunta

Gallen-Kallelankatu 7, Pori

Gallen-Kallelankatu 7, Pori

Liity
asiakasomistajaksi
Liittyessäsi maksat 100 euron
sijoituksen osuusmaksuun. Sen
maksamalla sinusta tulee yksi
osuuskauppasi asiakasomistajista. Voit myös maksaa 100
euron osuusmaksusta osan,
vähintään 20 euroa. Loppuosan
osuusmaksusta voit kerryttää
ostoksistasi tulevilla Bonuksilla
ja maksutapaedulla, yleisimmin
kahden vuoden aikana. Lue lisää:
s-kanava.fi/osuusmaksu

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

Liity kätevästi
kauppamatkalla

Antinkatu 11, Pori
Ravintolamaailma
Prisma Mikkola

Sokos Satakunta, Pori

Palvelua
asiakasomistajille

IsoKarhu; Yrjönkatu 14, Pori

Liittyminen onnistuu suurimmissa myymälöissä, joissa on
asiakaspalvelupiste. Katso
lähin toimipaikka
s-kanava.fi/kartta.

S-ryhmän Asiakas
omistajapalvelu

Bonusta myös yhteistyökumppaneilta

Puh. 010 76 5858
• ma-to 9-20 ja pe 9-18
• 0,084 €/min
s-kanava.fi

Uutiset, edut ja tietoa asiakasomistajuudesta:

satakunnanosuuskauppa.fi
Tietosuoja
Asiakasomistajana tietosi tallennetaan S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakas
rekisteriin, 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.

S-Pankin
Asiakaspalvelu
Puh. 010 76 5800
• ma–to klo 9–20, pe 9-18
• 0,0835 €/puhelu
+ 0,1209 €/min
Tarvitset soittaessasi aina
verkkopankkitunnuksia tai
S-mobiili tunnistamista
s-pankki.fi

S-mobiili
24h
s-mobiili.fi

6/2018/3000

Lavian Apteekki &
Kiikoisten Sivuapteekki

