Villkor Poängshop
Poäng

Du får alltid 0,5 p poäng för varje krona du handlar för med ditt kort. Var du än befinner dig i världen, även när du
handlar online. Poängen blir tillgängliga för dig att nyttja 30 dagar efter inköpsdatum och är giltiga i tre år varefter de
försvinner löpande efter hand som sista datum infaller för respektive köp. Du kan dessutom samla poäng på andra aktiviteter kopplade till ditt kort. T ex kontantuttag och när du betalar dina räkningar. Poängen använder du för inköp i vår
generösa Poängshop.

Du får poäng när
•
•
•
•
•
•
•

du handlar i butik och på nätet (motsvarande summan)
du betalar dina räkningar med kortet*
du tar ut kontanter (hemma och utomlands)*
du betalar abonnemang som t. ex. Netflix och Spotify**
du prenumererar på tidningar och magasin**
du tipsar en vän som ansöker om, och beviljas, ett Supreme Card (15 000 poäng)
du har en betalförsäkring (motsvarande summan)

POÄNG
PÅ ALLT DU
HANDLAR

* 0,5 poäng på köpsumman, exkl. avgifter.
** 0,5 poäng på köpsumman plus 50 poäng per abonnemang/prenumeration och månad (max 500 poäng per månad)

Leverans

Supreme Card har inget eget lager utan Poängshopens varor kommer från flera olika leverantörer som Supreme Card
samarbetar med. Därför kan det hända att en beställning på flera varor levereras i olika försändelser. Leveranstiden
varierar något mellan olika typer av artiklar och beräknad leveranstid står angivet på respektive produktsida i Poängshopen. Många av våra artiklar levereras inom 3-5 dagar. Alla beställningar från Poängshopen skickas fraktfritt/portofritt
direkt till dig och det tillkommer inte någon kostnad. Hämtar du inte ut din beställda vara debiteras du dock för returkostnaden när varan skickas tillbaks till leverantör från ditt utlämningsställe. Leverans sker endast inom Sverige.

Retur och reklamation

Du har 14 dagars ångerrätt enligt distans- och hemförsäljningslagen. Ångerrätten gäller obruten förpackning och du
står själv för returportot. Reklamation kan göras så länge garantin gäller vilket varierar på olika produkter. Kontakta alltid
Supreme Cards Poängshop, tel 042-450 41 01 (vard. kl 08.00–17.00) innan du skickar tillbaka någon vara, oavsett om du
ångrat dig eller det är fel på varan.

Garanti och giltighet

Spara följesedeln till hemelektronik-produkterna för att lättare kunna använda garantin. Garantitiden varierar på olika
produkter. Presentkortens och värdebevisens giltighetstid finner du angivet på produkten. Borttappade presentkort
ersätts ej, inte heller utgången giltighetstid.

Ändra beställning

Vill du ändra din beställning kontakta Supreme Cards Poängshop, tel 042-450 41 01 (vard. kl 08.00–17.00) så fort som
möjligt.

Ändra uppgifter

För att ändra eller komplettera dina kontaktuppgifter kontakta Supreme Cards Poängshop tel 042- 450 41 01
(vard. kl 08.00–17.00).

Kontakta oss

Vid frågor gällande poäng och bonus kontakta Supreme Cards Poängshop på tel 042-450 41 01 (vard. kl 08.00–17.00)
alternativt på e- post: bonus@supremecard.se
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