
Allmänna villkor BAUHAUS-kortet  
 
BAUHAUS-kortet är ett förmånskort kombinerat med betal- och kreditfunktion. BAUHAUS-kortet är en personlig värdehandling 
och kan ej överlåtas. Som innehavare av BAUHAUS-kortet samtycker kund till att personuppgifter behandlas enligt stycket 
”Allmänt om konto” i villkoren för BAUHAUS-kortet där Resursbank är avtalspart. Mer info om hur du handlar räntefritt, 
representativt räkneexempel, räntor samt länkar till alla villkoren hittar du här: Villkor BAUHAUS-kortet.  
 
Till BAUHAUS-kortet kan det även kopplas ett extrakort. Extrakort utfärdas endast till myndiga personer i samma hushåll som 
huvudkontoinnehavaren. Innehavare av extrakortet samlar poäng till samma konto som huvudkontoinnehavare. Bonuscheckar 
utbetalas till huvudkontoinnehavare men och kan inte lösas in av innehavare av extrakort. Vid avslut eller förlust av BAUHAUS-
kortet ska Resurs Bank eller BAUHAUS kontaktas.  
 
BAUHAUS-kortet är endast avsett för privatpersoner. BAUHAUS förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande förändra 
villkoren för medlemskapets villkor. Ändringen träder i kraft i samband med att denna kommunicerats på 
www.BAUHAUS.se/kundklubb/medlemsvillkor, där senaste villkoren alltid finns.  
 
Bonusen samlas under en 12 månaders period som börjar räknas från den dag du blev medlem. För att erhålla bonuscheckar 
får inte medlemskapet vara stängt eller avslutat. Bonuscheckarna skickas ut postalt 4 ggr/år och avser inköp gjorda under de 
förgående tre månaderna. Bonuschecken är giltig i tre månader efter utfärdandet, bonuscheckarna kan även lösas in genom att 
visa legitimation i kassan i ett varuhus. Bonuscheckarna kan endast lösas in mot varor på BAUHAUS i Sverige.  
 
Dem kan varken helt eller delvis lösas in mot kontanter eller presentkort. Köp av presentkort, montageservice, tjänster, frakt 
eller andra hantverkstjänster är inte bonusgrundande. Inför varje ny 12 månaders bonusperiod nollställs det bonusgrundande 
beloppet. Om du returnerar en vara dras även poängen för detta köp tillbaka. Bonusen kommer att erhållas i intervall om 50 kr 
bonus efter att du har handlat för 5000 SEK  
 
Inköpsbelopp (SEK)  Bonus per beloppsintervall  
0-19.999   2%  
20.000-49.999   5%  
50.000-   10%  

 
BAUHAUS behandling av personuppgifter och information om marknadsföring Personuppgiftsansvarig är BAUHAUS & 
Co HB (org. nr. 969630-6944), Enköpingsvägen 41, 177 38 Järfälla, som behandlar personuppgifter i enlighet med gällande 
personuppgiftslag. Personuppgifterna kan också komma att lämnas ut till andra företag som BAUHAUS samarbetar med, såväl i 
Sverige som utomlands, för att kunna utföra sina tjänster, t.ex. när det gäller analys, tryck, distribution mm. BAUHAUS inhämtar, 
registrerar, lagrar och använder personuppgifter såsom t.ex. namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress och 
köphistorik/kassakvitto-information (d v s information om vilka varor kund köpt, pris, tidpunkt etc). BAUHAUS tillför och 
uppdaterar sina kunddatabaser med sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för en effektiv och god kund- och 
registervård, såsom t.ex. korrekta namn- och adressuppgifter för såväl post- som telekommunikation. BAUHAUS inhämtar 
personuppgifterna från kund vid kunds inträde i BAUHAUS kundklubb, från kassakvittot vid köptillfället, via www.bauhaus.se och 
via adressuppdateringar. Syftet med behandlingen är att BAUHAUS ska kunna fullgöra åtaganden mot kund, fullgöra 
bonusavtal samt att genom riktad marknadsföring kunna lämna kunden bättre och mer personliga erbjudanden och information 
som anpassats efter kundens preferenser och behov baserat på kundens inköp av visst sortiment eller viss vara, varuhus för 
inköp och frekvens för inköp. Behandling av uppgifter sker också för att BAUHAUS ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt 
lag. Personuppgifterna kan – om kunden inte begärt reklamspärr- komma att användas av BAUHAUS och BAUHAUS 
närstående samarbetspartners, såsom Resurs Bank AB, samt andra seriösa företag, inom ramen för gällande lagstiftning, för att 
rikta direktreklam och erbjudanden av olika slag till kunden via brev, telefon, e-post, sms, etc. Personuppgifterna behandlas 
också inom ramen för marknads- och kundanalyser, som utgör underlag för marknadsföring, metod- och affärsutveckling, Kund 
äger rätt att på skriftlig begäran ta del av de personuppgifter avseende honom eller henne som finns registrerade hos 
BAUHAUS. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det BAUHAUS att 
vidta rättelseåtgärder. Kund har rätt att motsätta sig att hans/hennes uppgifter används för marknadsföringsändamål varvid 
BAUHAUS åtar sig att införa en s.k. reklamspärr. Personer med skyddad identitet kan inte vara medlemmar i Bauhaus 
kundklubb då hanteringen av medlemskapet kräver administration av personuppgifter. Förfrågningar och information om 
BAUHAUS behandling av personuppgifter samt införande av reklamspärr hanteras av BAUHAUS kundtjänst.  
Samtycke till behandling av personuppgifter Genom att acceptera ovanstående villkor samtycker du till behandlingen av 
personuppgifter enligt ovan.   

 
Kontaktuppgifter – BAUHAUS Kundtjänst  

Telefon: 020-120 20 30.  

E-post: kundtjanst@bauhaus.se 

Öppettider: måndag-fredag 07.00-21.00, lördag-söndag/helgdag: 09.00-21.00  

http://ipaper.ipapercms.dk/Bauhaus/Villkorsnt/VillkorBAUHAUSkortet/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.bauhaus.se%2Fklubb%2Fvillkor-delbetalning-rakneexempel.html

