


Nu kan du tjäna bonuspoäng på alla dina 
inköp. Som medlem i Swedol SELECT får du 
alltid en grundbonus på 1 poäng per omsätt-
ningskrona. Bonusen du tjänar in kan du sen 
använda till de förmåner vi erbjuder.

Modellen är enkel, du tjänar en bonuspoäng för varje krona 
du handlar ur vårt sortiment. Du får även unika erbjudanden 
framtagna enbart för dig som medlem i Swedol SELECT. 
Swedol SELECT har ett stort antal partnerföretag hos vilka 
du som medlem kan samla bonuspoäng och få förmåner.

Läs mer på swedol.se/select

Bonusnivåer
I Swedol SELECT finns tre olika bonusnivåer;
Brons, Silver och Guld. 
 
Nivåerna baseras på inköp gjorda under rullande  
12 månader enligt: 

>>  Brons: 0–15 tkr
>>  Silver: 15–30 tkr/12 mån
>>  Guld: 30 tkr–/12 mån

Poängsystem
Bronskund erhåller 1 poäng per omsättningskrona
Silverkund erhåller 1,3 poäng per omsättningskrona
Guldkund erhåller 1,6 poäng per omsättningskrona
Alla erhållna poäng i Swedol SELECT är giltiga i  
36 månader. 

Samla poäng 
Du kan även tjäna extrapoäng om du: 

- deltar i enkätundersökningar
- handlar i samband med speciellt utvalda kampanjer 

Som medlem får du även poäng genom dina inköp hos 
våra externa bonuspartners. Dessutom har våra bonus-
partners förmånliga erbjudanden riktade till dig som 
medlem i Swedol SELECT. Se vilka bonuspartners som är 
kopplade till programmet på swedol.se/select
 
Lös in din bonus    
I Swedol SELECT kan du lösa in dina poäng mot alla 
produkter och tjänster som finns i vår premieshop. Välj 
mellan att antingen lösa in dina poäng på hela vårt bre-
da sortiment av produkter på Swedol och Grolls eller ett 
flertal produkter och tjänster såsom hotell, resor, elektro-
nik, drivmedel, mobiltelefoner, försäkringar, utbildningar 
med mera. Premieshopen uppdateras kontinuerligt så att 
det alltid finns något som passar just ert företag.

Din sida
På swedol.se/select kan du logga in och följa ditt 
poängkonto, se dina erbjudanden och hantera dina 
bonustransaktioner.

Varför ska du gå med i Swedol SELECT?
Grundtanken med Swedol SELECT är att vi vill premiera 
våra trognaste kunder. Helt enkelt ju mer du handlar 
desto mer får du tillbaka från oss, oavsett säljkanal.. 
Lägger du huvuddelen av dina inköp hos Swedol så ska 
det löna sig att vara kund. Fullständiga villkor får du av 
din lokala säljare.
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