
Betingelser JulaClub
GENERELT JULACLUB
JulaClub er et fordels- og lojalitetsprogram for innehavere av JulaClub-kortet 
og JulaClub Smart-kortet. JulaClub eies og drives av Jula Norge AS  
(nedenfor kalt Jula).
Det koster ingenting å søke om et JulaClub-kort. For å søke om et JulaClub-
kort kreves det at hovedsøkeren har fylt 18 år, ha tilgang til en e-postadresse 
og har et gyldig norsk personnummer. JulaClub-kortet gjelder kun for privat-
personer og kun i det landet hvor det er utstedt. JulaClub-kortet er personlig.
Søknaden gøres i Julas varehus eller på www.jula.no. Etter godkjent søknad 
i varehus får kunden JulaClub-kortet med en gang, og etter godkjent søknad 
på www.jula.no blir kortet sendt hjem i løpet av 10-14 dager.  
Se overskriften Ekstrakort når det gjelder ekstrakort. Ved beskyttet identitet 
må søknaden sendes inn per post til Jula, se adresse nedenfor.
Innehavere av JulaClub-kort kan benytte seg av alle fordeler, tilbud, kampan-
jer og arrangementer som gjelder for medlemmer i JulaClub. For å benytte 
tilbud og andre fordeler må JulaClub-kortet fremvises ved kjøp.

BETINGELSER oG foRdELER
Bonusregler
Kunden har rett til poeng ved kjøp i alle Julas varehus i det landet hvor kortet 
er utstedt.
Hver norske krone (NOK) av bonusberettigede kjøp gir ett (1) poeng i bonus. 
Under spesielle kampanjer og i særskilte tilfeller kan det gjelde andre poen-
gregler. Dette blir da meddelt i den aktuelle kampanjeperioden sammen med 
hvilke betingelser som gjelder for samling av poeng i denne perioden.
Bonus vill bli utbetalt i form av bonussjekker som kan brukes i sin helhet ved 
betaling av varer i valgfritt Jula-varehus.

Kjøp som gir bonus
Alle kjøp må registreres med JulaClub-kortet for å gi bonus. Ved full eller 
delbetaling av varer med bonussjekk gir beløpet på bonussjekken ikke bonus. 
Bonus beregnes på kjøpesummen etter at bonussjekken/rabattsjekken er 
trukket fra.
Kunden må fremvise JulaClub-kort før betaling skjer. Kjøp av gavekort gir 
ikke bonus.  
Ved retur av varer returneres også eventuelle bonuspoeng som er beregnet 
på kjøpet av varen. 
Etterregistrering av kjøp må skje innen 10 dager etter kjøpet, ved å kontakte 
ClubSupport på telefon 67 90 01 33. Kvittering må sendes inn/skannes for 
registrering. Etterregistrering kan ikke skje på andre måter. 

Nivåer for bonussjekk
Bonuspoeng gjøres om til bonussjekk når poengnivået som er angitt ned-
enfor, er nådd, og utbetaling skjer månedsvis. Avregning skjer måneden før 
utbetaling. Ved utsendelse av bonussjekk avregnes bonusberettigede poeng, 
og eventuelle restpoeng lagres til neste utbetaling. Nullstilling av konto skjer 
31. desember hvert år, og kan bare skje dersom kunden ikke har registrert 
kjøp/opptjente poeng i løpet av de siste 12 måneder. 

Oppnådd bonuspoeng  Beløp bonussjekk
0-2499 kr 0
2500  kr 50
5000 kr 100
7500 kr 150
10 000 kr 200 

Det laveste nivået for utbetaling av bonussjekk er 2500 poeng. Utbetaling 
skjer i bonussjekker avrundet til nærmeste  kr 50. Bonussjekkene utbetales 
ikke forskuddsvis. 

Innløsing av verdisjekk/bonussjekk
Bonussjekk kan brukes som full betaling eller delbetaling ved kjøp i et av 
Julas varehus. Bonussjekk gjelder også ved kjøp av varer til redusert pris eller 
kampanjevarer. Bonussjekker kan ikke innløses mot kontanter og kan ikke 
benyttes til kjøp av reservedeler. Ved innløsing av bonussjekk må sjekken 
fremvises, og bonussjekken kan bare benyttes én gang. Siste gyldighetsdato 
er angitt på bonussjekken.

Ekstrakort
Opptil fem kort kan knyttes til JulaClub hvis personene er oppført i folke-
registeret med samme adresse som hovedsøkeren. Aldersgrensen for å søke 
om ekstrakort er 18 år.
Søknad om ekstrakort kan bare skje på www.jula.no, og kortet blir sendt 
hjem i løpet av 10-14 dager.
Ekstrakortinnehaver samler poeng på samme konto som hovedsøkeren. 
JulaClub-kort må fremvises for å kunne registrere poeng. Hovedsøker eier de 
oppsparte bonuspoengene, og disse kan ikke deles mellom to parter. Bonus-
sjekk utbetales til hovedsøker på utbetalingstidspunktet, men sjekken kan 
innløses av ekstrakortinnehaver eller hovedsøker.

Konvertering til JulaClub Smart
Ved konvertering fra JulaClub til JulaClub Smart følger oppsamlede poeng 
med kunden til JulaClub Smart. Se egne betingelser for Jula Club Smart.

Kontrollere bonussaldo
Aktuell bonussaldo finnes på www.jula.no og på mine sider.

Øvrige begrensninger
Ansatte i Jula kan ikke søke medlemskap i JulaClub eller JulaClub Smart.

Bruk
Kunden er ansvarlig for JulaClub-kortet og må fremvise det for å kunne 
registrere bonus ved kjøp.

Avtalens varighet og oppsigelse 
Kortet gjelder inntil videre og så lenge innehaveren bruker kortet.  
Kunden kan si opp avtalen med umiddelbar virkning. Jula kan når som helst 
si opp avtalen med en oppsigelsestid på 30 dager. Jula har rett til å si opp 
avtalen med umiddelbar virkning dersom Jula har innvilget JulaClub-kort på 
bakgrunn av en søknad med feilaktige opplysninger, hvis JulaClub-kortet er 
blitt misbrukt eller kunden har brutt sine forpliktelser i henhold til disse 
betingelsene. Hvis kunden ikke har samlet poeng i løpet av tre år, har Jula rett 
til å avslutte kundens medlemskap i JulaClub uten forutgående oppsigelse. 
Oppsigelse av avtalen fra kundens side skal skje til ClubSupport på telefon 
67 90 01 33. Kortet skal makuleres ved oppsigelse. 
Hvis oppsparte bonuspoeng på oppsigelsestidspunktet overstiger nivået for 
utbetaling, skal disse utbetales før kontoen avsluttes. Hvis antall bonuspoeng 
er mindre enn 2500 på oppsigelsestidspunktet, blir bonuspoengene i stedet 
makulert.  
Ved oppsigelse av hovedkort blir også eventuelle ekstrakortinnehaver 
automatisk sagt opp. 

Endring av betingelser
Betingelsene for JulaClub gjelder inntil videre. Jula har rett til å endre 
betingelsene for JulaClub. Endringer i betingelser trer i kraft 30 dager etter at 
informasjon om slike endringer er sendt til kunden. 

Behandling av personopplysninger og kjøpsinformasjon
I egenskap av personopplysningsansvarlig vil Jula behandle personopplys-
ninger som oppgis til Jula og som registreres i forbindelse med bruken av 
JulaClub-kortet. Kundens personopplysninger behandles av Jula i den hensikt 
å administrere kjøp og bonuskonto samt i forbindelse med markedsføring. 
Personopplysningene vil ikke bli solgt eller overdratt til andre selskaper unn-
tatt for behandling for Julas regning, for eksempel trykking, distribusjon eller 
administrative formål.  Kunden har rett til å innhente informasjon fra Jula om 
behandlingen av de personopplysningene som angår ham eller henne. 
Opplysninger om registrerte kjøp lagres av Jula i maks. 36 måneder. Kunden 
kan når som helst informere Jula om at han eller hun ikke ønsker å motta 
markedsføringsmateriale, ved å kontakte ClubSupport (tlf. 67 90 01 33) eller 
ved å gå inn på mine sider på www.jula.no.

Samtykke til behandling av personopplysninger og kjøpsinformasjon
Ved å akseptere betingelsene for JulaClub samtykker kunden i den behandlin-
gen av personopplysninger og opplysninger om registrerte kjøp som er angitt 
ovenfor. Kundens personopplysninger er alltid beskyttet, ettersom Jula verner 
om kundenes personlige integritet. 

Adresseendring mm.
Kunden er ansvarlig for å informere Jula om eventuelle endringer i adresse, 
navn og så videre ved å kontakte ClubSupport på telefon 67 90 01 33 eller 
e-postadresse julaclub@jula.no. Nye kort kan bestilles på www.jula.no og 
på mine sider.

Tap av kort
Tap av kort skal meldes snarest til Jula Norge AS, Postboks 364,  
1471 Lørenskog, eller på telefon 67 90 01 33.

Kontakt
Ta gjerne kontakt med  
oss hvis du har spørsmål.
Jula Norge AS,  
Postboks 364,  
1471 LØRENSKOG
E-post: julaclub@jula.no
Telefon: 67 90 01 33
Hjemmeside: www.jula.no

Gjelder fra 1. april 2012

www.jula.no




