Tjänsten Kupong Plus
ClearOn tillhandahåller en prenumerationstjänst, Kupong Plus, som innebär att ClearOn vid utvalda
tillfällen distribuerar förberedda boxar med rabattkuponger till butik. Rabattkupongerna som
distribueras i Kupong Plus löses in och redovisas i ClearOnline enligt gällande Allmänna villkor för
inlösen av Värdebärare. ClearOn kommer i god tid före utskick att leveransavisera butikerna per E-post
samt informera vilka kampanjer som ingår i respektive kampanjperiod.
En förutsättning för att prenumerera på Kupong Plus är att butiken har ett inlösenavtal med ClearOn
och att butiken eller butikskedjan är ansluten till ClearOns online clearing för värdebärare. Som butik
kommer ni endast att erhålla kupongkampanjer som omsluter varor som är listade för respektive
butikskedja och profil.
Butikens åtagande:
Som butik och prenumerant på Kupong Plus ansvarar butiken för att kupongerna exponeras i butiken i
anslutning till produktens placering i ordinarie avdelning samt för att aktivera mottagna kupongkampanjer med det aktiveringskortet som följer med utskicket i Kupong Plus-försändelsen. I utskicket
medföljer kampanjinstruktioner och krokar för upphängning.
Beställning
För att bli prenumerant på Kupong Plus behöver ni som butik vid första tillfället beställa
prenumeration på Kupong Plus, samt godkänna villkoren för tjänsten. Utöver den första beställningen
av tjänsten krävs ingen ytterligare beställning för framtida utskick. Aktiverad butik kommer per
automatik få Kupong Plus-försändelser förutsatt att kupongkampanjer från varumärkesleverantör är
aktuella för butikskedjan och kedjeprofilen. Kupong Plus boxen distribueras direkt från ClearOns
samarbetspartner Bording och levereras till butiken genom Post Nord.
Tjänsten är kostnadsfri för butiken. Beställningsformulär och mer information finns på
www.kupongplus.se.
Personuppgifter
I samband med din beställning/ aktivering godkänner du att vi lagrar och använder dina
kontaktuppgifter för att administrera Kupong Plus tjänsten och tillhandahålla den service som du kan
förvänta dig av oss. För att
kunna tillhandahålla tjänsten behöver vi dela informationen med våra samarbetspartners avseende
tjänsten, men de uppgifter du lämnar kommer inte att säljas eller föras vidare till annan tredje part. All
personuppgiftsbehandling sker i enlighet med dataskyddsförordningen. Läs mer om vår personuppgiftsbehandling på www.clearon.se
Uppsägning av tjänsten
En uppsägningstid om tre (3) månader tillämpas för anslutna butiker. ClearOn förbehåller sig rätten att
inaktivera butiker som inte fullgör sina åtaganden i enlighet med dessa villkor.
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