Vilkår bonusprogram SAS EuroBonus
Monobank har, som kortutsteder av Widerøekortet, inngått et samarbeid med SAS knyttet til SAS EuroBonus
et av Nordens største og ledende poengbaserte lojalitetsprogram:
https://www.sas.no/eurobonus/
Som medlem av SAS EuroBonus og kortholder av Widerøekortet vil du kunne tjene opp EuroBonus
Ekstrapoeng («Poeng») ved registrering av ditt EuroBonus medlemsnummer i Mono Pay («Appen»).
Vilkår:
SAS EuroBonus medlemsvilkår gjelder for Bonusprogrammet inkludert bruk av Poeng.
Inngått Avtale om Kredittkort gjelder for all bruk av Widerøekortet.
Bonusprogrammet forutsetter at nevnte underliggende avtaler ikke er opphørt eller misligholdt.
Øvrige vilkår:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Opptjening skjer automatisk ved kjøp med ditt Widerøekort. Poengene anses opptjent så snart
betalingstransaksjonen for det aktuelle kjøpet er ugjenkallelig gjennomført.
Opptjeningssatser:
- Alle kjøp i Norge: 10 Poeng/100kr
- All netthandel: 10 Poeng/100kr
- Alle kjøp i utlandet: 15 Poeng/100kr
- Flybilletter kjøpt hos Widerøe: 20 Poeng/100kr
Kontantuttak og betalingsoverføringer anses ikke som kjøp og genererer ikke Poeng. Det samme
gjelder renter og gebyrer.
Maksopptjening er 30 000 Poeng per kalenderår
Dersom betaling for en vare eller tjeneste blir refundert eller omgjort, vil opptjente Poeng bli
reversert.
Feilaktig føring av Poeng, for eksempel grunnet teknisk feil, kan reverseres.
Poengene er gyldige i tre (3) år fra opptjeningsdato. Etter dette, annulleres Poengene.
Overføring av gyldige Poeng administreres av deg i Appen. Monobank vil deretter, senest innen en
måned, overføre Poengene til SAS EuroBonus, som så tilgjengeliggjør Poengene for bruk.
Enhver overføring av Poeng forutsetter at ditt Widerøekort ikke er sperret og at Avtale om Kredittkort
ikke er misligholdt, herunder at et forfalt beløp ikke er ubetalt.
Ved brudd på Avtale om Kredittkort kan opptjente Poeng bli annullert.

Monobank forbeholder seg retten til å endre vilkårene til enhver tid. Endringene vil gjelde fra den dato som er
fastsatt. Vesentlige endringer som opptjeningssatser og gyldighetstid vil bli varslet i forkant.
Monobank kan si opp Bonusprogrammet med en måneds varsel.
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