Ansökan till Club INTERSPORT
Som medlem i Club INTERSPORT stöttar du din förening genom att handla hos INTERSPORT. När du handlar så genererar
det stöd till föreningen. Ju mer du handlar, desto mer stöttar du samtidigt din förening. Om du inte är medlem sedan tidigare
väljer du att ansöka om nytt medlemskap, antingen genom vanligt medlemskort eller genom att ansluta ditt Swedbank bankkort. (Är du under 16 år ansöker istället målsman om medlemskap). Om du redan är medlem i Club INTERSPORT så väljer
du att aktivera en föreningskoppling på ditt befintliga medlemskap.
1. Välj kortalternativ:
Ny medlem – önskar förmånskort Club
INTERSPORT.

Ny medlem – önskar ansluta mitt bankkort
i Swedbank till Club INTERSPORT.*

Redan medlem – önskar föreningskoppling på mitt medlemskap.

2. Fyll i dina person- och kontaktuppgifter (var god texta):
Efternamn:

Tilltalsnamn:

Adress:

C/o:

Postnr:

Ort:

Telefon:

Mobil:

E-post:

Personnr: (måste anges om anslutning via bankkort)

Medlemskort nr: (måste anges om befintlig medlem)

Förening:

Ja tack, jag vill gärna få nyheter och erbjudanden via e-post och sms.
3. Fyll i dina intressen:
Fotboll

Längdskidor

Sportmode

Junior

Träning (aerobics, fitness, styrketräning)

Ishockey

Resor/evenemang

Uteliv/travel/Äventyr

Rackertsport

Alpint

Innebandy

Golf

Running/Walking

Cykel

Actionssporter (snowboard, inlines)

4. Underskrift:
Jag har tagit del av villkoren för Club INTERSPORT och godkänner dessa samt ger samtycke till behandling av personuppgifter.
*Om anslutning av bankkort i Swedbank till Club INTERSPORT godkänner jag att Swedbank till INTERSPORT respektive dennes
samarbetspartners lämnar och kontinuerligt uppdaterar uppgift om huruvida jag innehar ett aktivt bankkort.
Underskrift:
Ort:

Fylls i av
butiken

Datum:

Butik nr:

Säljare:

Datum:

Bonusgrundande belopp:

Villkor Club INTERSPORT
Syftet med medlemskap i Club INTERSPORT är att samla bonus genom att göra inköp i INTERSPORTs butiker. Medlemmar i Club
INTERSPORT erhåller även förmåner i form av erbjudanden och rabatter. Club INTERSPORT ägs och administreras av INTERSPORT AB.
1. Medlemskap i Club INTERSPORT kan endast erhållas av personer över 16 år. Medlem erhåller INTERSPORTs profilerade Clubkort.
Den som har bankkort från Swedbank kan få sitt medlemskap anslutet till sitt bankkort. Uppgift om att personen har ett aktivt bankkort
kommer i sådana fall att inhämtas från Swedbank och kontinuerligt uppdateras. INTERSPORTs profilerade Clubkort och bankkort från
Swedbank med anslutet medlemskap kallas nedan gemensamt för ”Clubkort”.Till medlemskapet kan anslutas tilläggskort för familjemedlemmar. Medlemskapet är personligt och får inte överlåtas.
2. Bonus – Bonus utgår endast på inköp gjorda i INTERSPORTs butiker i Sverige i enlighet med vad som följer av denna punkt. Vid
inköp skall Clubkort och giltig legitimation uppvisas för att inköpet skall registreras som ett bonusgrundande inköp. Finns tilläggskort
anslutet till medlemskapet räknas alla kortinnehavarnas inköp ihop vid beräkning av bonusgrundande inköp. Bonusgrundande inköp
är endast inköp till eget hushåll. Köp av presentkort är inte bonusgrundande. För att erhålla bonus måste inköp göras på minst 2.000
kr under ett medlemsår. Ett medlemsår löper årsvis räknat från det datum medlemskapet startat, kallas nedan ”medlemsår”.
Handlar du för:
2.000 kr upp till 3.999 kr erhåller du................................................... 2 procent i årsbonus
4.000 kr upp till 5.999 kr erhåller du................................................... 3 procent i årsbonus
6.000 kr upp till 7.999 kr erhåller du.................................................... 4 procent i årsbonus
8.000 kr upp till 9.999 kr erhåller du................................................... 5 procent i årsbonus
10.000 kr eller mer erhåller du............................................................. 6 procent i årsbonus
Bonus betalas ut i form av en bonuscheck vilken kan användas som återköpsrabatt vid inköp av varor i INTERSPORTs butiker
i Sverige. Bonus betalas ut en gång per år vid närmast påföljande utbetalningstillfälle efter att respektive medlemsår har löpt ut.
Bonuschecken kan inte lösas in mot kontanter.
3. Avgift – För medlemskap i Club INTERSPORT utgår en årsavgift om 30 kronor per medlemsår. Första medlemsåret är avgiftsfritt.
Årsavgift erläggs årsvis i förskott i samband med att bonus betalas ut. Årsavgiften dras från eventuell erhållen bonus. Erlagd årsavgift
återbetalas ej.
4. Ansvar för Clubkort – Förlust av Clubkort ska anmälas till INTERSPORT liksom adressändring. Clubkortet är INTERSPORTs egendom
och är endast utlånat till medlemmen. Upphör medlemskapet att gälla skall kortet omedelbart återställas till INTERSPORT. Denna
punkt gäller inte Clubkort med anslutet medlemskap via bankkort från Swedbank.
5. Force majeure m m – INTERSPORT är inte ansvarigt för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk
myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott och blockad eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om
strejk, lockout, bojkott eller blockad gäller även om INTERSPORT är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av INTERSPORT om bolaget varit normalt aktsamt. INTERSPORT ansvarar inte i något fall för indirekt
skada.
6. Ändring av villkoren – INTERSPORT får vidta ändring av dessa villkor om det motiveras av ändringar i kostnadsläget eller myndighets åtgärd. Villkoren för bonus och avgift kan således komma att förändras. Vid var tid gällande villkor för Club INTERSPORT redovisas på hemsidan www.intersport.se.
7. Giltighetstid – Medlemskapet gäller tills vidare eller tills endera parten säger upp det. Vid uppsägning från INTERSPORTs sida
tillämpas en uppsägningstid om tre månader. INTERSPORT får föreskriva viss giltighetstid för medlemskapet. Om bonusgrundande
inköp inte gjorts under tre år i följd kommer medlemskapet i Club INTERSPORT att sägas upp av INTERSPORT och samtliga registrerade uppgifter om medlemmen kommer att raderas från medlemsregistret.
8. Behandling av personuppgifter – Personuppgifter och uppgifter om kontot samt inköp (kassakvittoinformation) som sker hos
INTERSPORT sparas och behandlas hos INTERSPORT respektive hos INTERSPORTS samarbetspartners. Så sker också – vad gäller
medlemskap som anslutits till bankkort utgivet av Swedbank – med av Swedbank lämnad och därefter kontinuerligt uppdaterad uppgift om huruvida ett bankkort är aktivt. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att administrera medlemskap och bonus samt för att administrera, analysera och samla information för att undanpassa erbjudanden och rabatter
på produkter och tjänster. Uppgifter om inköp sparas i maximalt 36 månader. Den som inte önskar mottaga adresserad reklam och erbjudanden kan när som helst kontakta INTERSPORTs kundtjänst, Box 114, 431 22 MÖLNDAL, och begära en så kallad reklamspärr för
medlemsutskick. Medlemmen har rätt att från INTERSPORT få skriftlig information om behandlingen av personuppgifter som berör
medlemmen. INTERSPORT kommer att på eget eller medlemmens initiativ rätta uppgifter som upptäckts vara felaktiga. Medlemmen
ger också INTERSPORT och INTERSPORTs samarbetspartners rätt att nyttja dessa uppgifter i marknadsföringssyfte.
9. Samtycke till behandling av personuppgifter – Genom att acceptera villkoren för Club INTERSPORT samtycker kund till behandling
av personuppgifter som beskrivits i punkt 8.
Upplysningar om medlemskap i Club INTERSPORT, om samtliga förmåner och om bonus:
www.intersport.se

Ifylld ansökan lämnas till lokal INTERSPORT-butik eller skickas till: Club INTERSPORT, Box 114, 431 22 Mölndal.

