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1. Tillægsaftalen
For aftaler om Coop medlemsbonus gælder følgende vilkår i tillæg til tillægsvilkårene for kundens mobiltjeneste. Ved modstrid mellem vilkårene går disse
særskilte vilkår for Coop medlemsbonus forud.
Ved en aftale om Coop medlemsbonus kan kunden få medlemsbonus hos Coop
for køb af ydelser fra YouSee mobil.
2. Registrering af medlemsnummer
Optjening af medlemsbonus forudsætter, at kunden er medlem i Coop, og at
kundens medlemsnummer er korrekt registreret hos YouSee.
Kunden kan registrere sit Coop-medlemsnummer samtidig med, at kunden opretter et nyt mobilabonnement hos YouSee. Kunden kan ligeledes tilføje sit
medlemsnummer under selvbetjeningen ”Mit Yousee” på yousee.dk.
Kundens medlemsnummer kan tilknyttes de adgangsgivende abonnementstyper, der fremgår af punkt 5 nedenfor. Et YouSee mobilabonnement kan kun
knyttes til ét Coop-medlemsnummer. Derimod kan der tilknyttes flere mobilabonnementer til samme Coop-medlemsnummer, hvormed flere mobilabonnementer kan bidrage med bonus til det samme Coop-medlemsnummer.
Under dit kundelogin til ”Mit YouSee” kan du ændre eller fjerne dit Coop-medlemsnummer. Ændrer du medlemsnummeret, vil hele periodens optjente
bonus blive tildelt det nye medlemsnummer. Fjernes medlemsnummeret fra et
mobilabonnement, vil du ikke få bonus tildelt for dette
mobilabonnement.
3. Optjening af bonus
Kunden kan optjene 5 % i bonus af den månedlige abonnementspris på de adgangsgivende abonnementstyper, der er angivet under punkt 5 nedenfor.
Dit abonnement opgøres pr. måned, og den optjente bonus indsættes derefter
på din bonus-konto, som hovedregel fem dage efter månedens afslutning. Den
bonus, som du opsparer via YouSee, lægges til din bonus-saldo, men indgår
ikke i beregningen af dit bonus-skalatrin i Coops butikker.
Du skal være tilmeldt YouSee Mobil med dit Coop-medlemsnummer senest d.
28. i måneden, for at kunne få bonus for den pågældende måned. Afmelder du
dit medlemsnummer før d. 28. i måned, vil du ikke modtage Coop-bonus for
den måned.
4. Betaling med bonus
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Du kan benytte optjent bonus til at handle via Coop’s butikker og onlineshops,
men ikke betaling af dit YouSee Mobilabonnement.
5. Abonnementer der er bonus givende
Du skal have et af nedenstående produkter hos YouSee for at kunne opnå aftale om Coop Medlemsbonus:
Fri Tale
Fri Tale
Fri Tale
Fri Tale
Fri Tale
YouSee
YouSee
YouSee
YouSee

/ 5 GB
/ 8 GB
/ 15 GB
/ 50 GB
/ Fri Data
Fri Tale / 6 GB
Fri Tale / 8 GB
Fri Tale / 10 GB
Fri Tale + 6 GB

YouSee Fri Tale + 10 GB
YouSee Fri Tale + 25 GB
Mobil 1 Time & 1 GB
10 Timer/ 10 GB / DK
Mobilpakke Fri tale + 6 GB
Fri Tale & 6 GB
Fri Tale + 8 GB
Fri Tale & 8 GB
Mobil Fri Tale + 10 GB

6. Øvrige forhold
Coop modtager hver måned en opgørelse over din samlede bonus fra YouSee
Mobil. I Coop registreres således kun den samlede bonussum, og YouSee videregiver ikke andre oplysninger om dit abonnement, forbrug eller lignende.

