ILLUMS BOLIGHUS NO1 - betingelser
Som fordelskunde i Illums Bolighus får du et kort, hvorigennem du optjener point svarende til 10% af dine køb i alle Illums Bolighus
forretninger i Danmark samt på www.illumsbolighus.dk.

DINE FORDELE:

BRUG AF BONUSCHECK:

• 10% rabat på alle køb hele året, som optjenes som

• Din bonuscheck skal benyttes til nye produktkøb

bonuspoint
• Bonuspointene udbetales på en årlig bonuscheck, som

du modtager i november hvis du har optjent 300 point
eller derover
• Invitationer til særlige arrangementer og udstillinger

• Bonuscheck og bonuspoint kan ikke konverteres til kontanter
• Din bonuscheck er gyldigt i 1 år fra udstedelsesdatoen
• Hvis du ikke har optjent point i 1 år siden oprettelsen, eller

siden du sidst benyttede kortet, ophører dine fordele og
dine point vil gå tabt

• Nyhedsbrev med trends, kampagnepriser og events

GENERELT:
FORDELSKORTET:
• Dit kort er personligt og må kun benyttes af dig
• Vis altid dit kort ved køb i Illums Bolighus, da det ikke er

muligt at efterregistrere point
• Hvis du mister dit kort, kan optjente point overføres til et
nyt mod betaling af et gebyr på 100,• Husk at kontakte os ved ændring af navn, adresse eller

mail, da du ellers risikerer at gå glip af din bonuscheck
eller anden information. Du kan kontakte os på
no1@illumsbolighus.dk eller melde ændringer i vores
forretninger

• Fordelskortet kan ikke kombineres med rentefrie kampagner

eller ekstraordinære nedsættelser
• Køb betalt med gavekort, tilgodebevis samt bonuscheck

udløser ikke bonuspoint
• Når du bliver fordelskunde, giver du samtykke til, at dine

registrerede oplysninger må benyttes i forbindelse med,
at Illums Bolighus markedsfører sig
• Illums Bolighus forbeholder sig retten til med 1 måneds

varsel at ændre fordelsprogrammets vilkår og til helt at
stoppe fordelsprogrammet. I givet fald vil allerede optjente
bonuspoint kunne anvendes inden for de ovenfor anførte
tidsfrister og betingelser
• Ønsker du ikke længere at være No1 kunde, kan du

OPTJENING AF POINT:
• Ved fremvisning af dit No1 kort optjener du point hver

gang du handler svarende til 10% af dit køb. Et køb på
500,- svarer til 50 point
• Din fordelsstatus opgøres på baggrund af dine optjente

afmelde dig på no1@illumsbolighus.dk
• Gældende betingelser for No1 vil være at finde på

www.illumsbolighus.dk
• Som medlem af Illums Bolighus No1 gør vores

persondatapolitik sig gældende.

point inden for det givne år
• Registrering af bonuspoint sker først 30 dage efter købet
• For at modtage en bonuscheck skal du minimum have

optjent 300 point. 300 point udløser en bonuscheck til
køb for 300,-. Har du på opgørelsestidspunktet optjent
færre end 300 point, overføres dine point til næste periode
• Den årlige opgørelse af dine bonuspoint sker den

30. september
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