
MEDLEMSVILLKOR - KAKELKLUBBEN
Följande villkor gäller för ert företags medlemskap i Kakelklubben. Dessa villkor accepteras i samband med inträde i Kakelklubben, 
genom att logga in på medlemssidorna och/eller genom att lösa in upparbetad bonus i bonusshopen. 

1. Om Kakelklubben
Kakelklubben är ett B2B-lojlitetsprogram som riktar sig till utvalda yrkeskunder. Genom Kakelklubben erhåller kundföretaget (nedan 
kallad ”Medlemmen”) en poängbaserad bonus vid köp av varor från Kakelspecialisten. 

2. Medlemskap 
Det är kundföretaget som är medlem i Kakelklubben. Förutsättningen är att du har ett företagskonto på Kakelspecialisten. Firmateck-
naren/ägaren ansvarar för medlemskontot i Kakelklubben. Om företaget uppbär annat bonusavtal med Kakelspecialisten kan ej 
företaget bli medlem i Kakelklubben. Tillfälliga kunder och engångsköp är inte grund för att få medlemskap i Kakelklubben. Det är 
alltid Kakelspecialisten som godkänner om kundföretaget kan bli medlem eller inte.

Medlemmen tilldelas ett användarnamn och lösenord som ger tillgång till webbaserade medlemssidor.  Medlemmen förbinder sig att 
inte avslöja sitt användarnamn och lösenord för utomstående samt att tillse att eventuell handling med uppgift om användarnamnet 
och lösenordet förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till lösenordet.  

Medlemskap i Kakelklubben är kostnadsfritt. Medlemmen skall meddela om förändringar i bolaget sker som kan påverka medlemska-
pet i Kakelklubben, t ex. vid förändring av firmatecknare och ägare.

3. Bonusutdelning och -inlösen 
Bonus beräknas och tillgodoses Medlemmens kundklubbskonto med utgångspunkt från Medlemmens köp av varor och tjänster från 
Kakelspecialisten. Bonus tillfaller inte anställd hos Medlemmen. För det fall behörig personal hos Medlemmen fattar beslut om att en 
anställd hos medlemmen skall kunna utnyttja inlöst vara eller tjänst privat kan skattekonsekvenser uppstå för den anställde och för 
Medlemmen. För det fall kreditering av ett köp från Kakelspecialisten sker debiteras bonuskontot med motsvarande bonusbelopp i de 
fall bonus hunnit delas ut. 

Upparbetad bonus kan lösas in mot varor och tjänster som tillhandahålls i Kakelklubben bonushop som är tillgänglig från Medlem-
mens medlemssidor på Internet.  Bonus kan inte lösas in mot kontanter, kreditfakturor eller överlåtas till tredje part. Upparbetad bonus 
är giltig i 24 månader. Kakelspecialisten förbehåller sig rätten att när som helst ändra klubbens villkor och regler som så anses nöd-
vändigt, för att anpassa klubben till förändringar på marknaden. Kakelspecialisten i Stockholm AB ansvarar ej för eventuella skatter i 
samband med Kakelklubben.

4. Kakelklubben kontakt vid frågor 
Eventuella frågor kring Kakelklubben besvaras helst via e-post till kakelklubben@kakelspecialisten.se. (eller på telefon 08-686 00 31). 
Frågor som rör inlösen och produkter mailas till business@awardit.se

5. Uppsägning 
Medlemskapet i Kakelklubben gäller tillsvidare. Medlemmen äger rätt att säga upp medlemskapet med omedelbar verkan. Uppsäg-
ning skall skickas skriftligen genom brev eller e-post. Kakelspecialisten äger vidare rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphöran-
de för det fall Medlemmen ej genomfört köp under en period om 24 månader. Uppsägning skickas skriftligen genom brev eller e-post.  
Vid medlemskapets upphörande annulleras all innestående bonus som inte utnyttjats. 

Uppsägning kan också ske om medlemmen agerar otillbörligt eller på något sätt skadar Kakelspecialisten, om medlemmen bryter mot 
Kakelklubbens allmänna intentioner och regler, medvetet försvårar klubbens genomförande eller i övrigt bryter mot samarbetsavtal 
och betalningsvillkor. 

Personuppgifter
Kakelspecialisten är måna om att ta hand om dig som är kund/medlem hos oss. I det ingår också ansvaret att ta väl hand om de 
personuppgifter vi hanterar. Vi använder dina personuppgifter bl.a. för att kunna identifiera dig som kund eller avtalspart och för att 
kunna kontakta dig rörande leverans och order. Personuppgifterna används även för att vi bättre ska förstå dina behov och kunna 
anpassa våra erbjudanden till dig. Vi kan hålla dig uppdaterad om våra senaste produkter, tjänster och kommande kampanjer. Om 
du inte vill ta del av dessa utskick kan du enkelt avanmäla dig från dessa. Läs hela vår personuppgifspolicy på 
www.kakelspecialisten.se/personuppgifter. Här kan du också avanmäla dig från postala utskick.
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