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Jäsenehdot 

1. Johdanto 
 

1.1 Stadium Member on kaikkien Stadiumiin kuuluvien suomalaisten konseptien (Stadium ja 
Stadium Outlet) (jäljempänä ”Stadium”)kanta-asiakasjärjestelmä. Stadium Member -
jäsenenä voit saada etuja, kerätä pisteitä ja saada bonusta ostojesi perusteella. 

1.2 Stadium Member kanta-asiakasjärjestelmän tarkoitus on palkita asiakkaitamme heidän 
tekemien ostojen perusteella. Kaikki ostoksesi kerryttävät bonusta, joita voit käyttää ostojesi 
yhteydessä.  Ostojesi ja profiilisi mukaan pystymme antamaan ajankohtaisia tarjouksia 
sinulle kiinnostavista tuotteista. Stadium Member on apunasi esimerkiksi siten, että 
säästämme kuittisi 36 kuukautta mahdollista vaihto-/palautusoikeustapausta, reklamaatiota 
tai vakuutusasiaa varten. 

1.3 Nämä jäsenehdot ovat voimassa yksityishenkilön ja Stadium AB:n(Y-tunnus 556187-
3299, Norra promenaden 63, 601 60 Norrköping), välillä. Rekisteröitymällä Stadium 
Member -jäseneksi hyväksyt nämä jäsenehdot, jotka koskevat kaikkia Konsepteja. 

1.4 Stadium voi oman harkintansa mukaan soveltaa, tulkita, muuttaa ja rajoittaa Stadium 
Member –kanta-asiakasjärjestelmän ja/tai ehtoja, sääntöjä, määräyksiä tai etuja sekä 
lakkauttaa ja keskeyttää edellä mainitut milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. . Löydät 
uusimmat jäsenehdot tästä (stadium.fi/cms/member_info). Jos jäsenehtoihin tehdään isoja 
muutoksia, lähetämme päivitetyt ehdot rekisteröityyn sähköpostiosoitteeseesi. Jos et 
hyväksy muutoksia, sinulla on oikeus lopettaa Stadium Member –jäsenyytesi (katso kohta 
7.2). 

2. Jäsenyys 

2.1 Stadium Member on maksuton ja kortiton jäsenyys. Stadium Member -jäsenyyttä 
anovan henkilön tulee olla Suomessa vakituisesti asuva ja vähintään 18-vuotias, joilla on 
voimassa oleva sähköpostiosoite. 

2.2 Stadium Tili -luotto-ominaisuuden hakemukseen sovelletaan erillisiä ehtoja. 

2.3 Jäsenyys on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää. Ainoastaan yksityishenkilöt voivat 
anoa Stadium Member -jäsenyyttä. 

2.4 Jäsenyys osoitetaan kassalla voimassa olevalla henkilöllisyystodistuksella tai 
jäsennumerolla. 

2.5 Stadium pidättää oikeuden kieltää jäsenyyden henkilöltä, jonka jäsenyys on aiemmin 
lopetettu tai estetty kohdan 7.3 mukaisesti. 

3. Bonus 

3.1 Kaikki rekisteröidyt ostot Stadiumin suomalaisissa myymälöissä ja verkkokaupoissa 
kerryttävät bonuspisteitä siten, että 1 € = 1 piste (poikkeuksena Stadium Outlet ja 
Stadiumoutlet.fi, joissa 1 € = 0,5 pistettä). 

3.2 Rekisteröi ostosi voimassa olevalla henkilöllisyystodistuksella tai ilmoittamalla 
jäsennumerosi. Tehdessäsi ostoksia verkkokaupoissamme tunnistaudut valitsemallasi 
käyttäjätunnuksella ja salasanalla. 

3.3 Normaalihintaisten ja alennettujen tuotteiden ostojen välillä ei ole eroa. Sen sijaan 
bonuksen lunastus sekä lahjakorttien, pääsylippujen ja lähtömaksujen ostot eivät kerrytä 
bonusta. 

3.4 Ostoista ei rekisteröidä pisteitä jälkikäteen. Muista siis aina rekisteröidä jäsenyytesi, kun 
teet ostoksia Stadiumissa. 
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3.5 Saavuttaessasi 250 pisteen rajan sinulle kertyy 5 euron bonus, joka voit käyttää ostojesi 
yhteydessä. Bonuspisteitä voit kerryttää koko kalenterivuoden (1.1.–31.12.) ja kertynyt bonus 
talletetaan jäsentilille aina seuraavana kuukautena. Lisäksi jokaisen vuoden alussa 
maksetaan vuosibonus, niille jäsenille jotka ovat edellisen vuoden aikana keränneet vähintään 
1000 pistettä (ks. bonusasteikko alla). Pistesaldo nollaantuu jokaisen vuoden alussa.”  

 
 

PISTEET KUUKAUSIBONUS  VUOSIBONUS 

250-499 5 0 

500-749 10 0 

750-999 15 0 

1 000-1 249 20 50 

1 250-1 499 25 50 

1 500-1 749 30 100 

1 750-1 999 35 100 

2 000-2 249 40 150 

2 250-2 499 45 jne. 150 jne. 
 

3.6 Bonuksen voimassaoloaika on kuusi kuukautta maksupäivästä ja ilmoitetaan sähköpostilla 
maksamisen yhteydessä. 

 
3.7 Kohdan 3 mukaisissa rinnakkaisjäsenyyksissä kuka tahansa kotitalouden henkilöistä voi 
käyttää bonuksen. Stadium ei vastaa siitä, kuinka bonus kotitaloudessa käytetään. 
Kotitalouden uusi jäsen ei voi käyttää bonusta ensimmäisessä kuussa. 

3.8 Bonuksen voi lunastaa tuotteita vastaan kaikissaStadium myymälöissä ja 
verkkokaupoissa. Bonuksen lunastuksen yhteydessä tulee esittää voimassa oleva 
henkilöllisyystodistus. 

4. Henkilötiedot 

Käsittelemme Stadium Member -jäsenien henkilötietoja viimeksi päivitetyn 
tietosuojakäytäntömme mukaisesti. Lisätietoa henkilötietojesi käsittelystä löydät tästä. 

 

5. Omat sivut 

Liittyessäsi Stadium Member -jäseneksi voit luoda käyttäjätilin verkkosivuillamme 
(stadium.fi tai stadiumoutlet.fi). Sisäänkirjautumistietosi ovat samat molemmilla 
verkkosivustoilla. Jos luot käyttäjätilin, voit käyttää palveluitamme entistä sujuvammin. 

Voit katsella ja muuttaa henkilötietojasi  
Näet  ostohistorian 
Näet ajankohtaisen bonuksesi 
Näet henkilökohtaiset tarjouksesi 
Voit valita tavan, jolla haluat vastaanottaa viestejä ja tarjouksia  
Voit valita, mistä Stadium konsepteista haluat saada viestejä 
Voit valita Team Sales yhteistyöseuran, jota Stadium tukee ostojesi perusteella 
(Stadium lahjoittaa 3% kaikista ostoistasi, ei vaikuta henkilökohtaiseen bonukseen) 
Henkilökohtaista tietoa Stadium Tili -tilinhaltijalle 

 

6. Sopimusaika ja jäsenyyden päättäminen 

a. Nämä ehdot astuvat voimaan rekisteröityessäsi jäseneksi ja ovat voimassa 
toistaiseksi. 
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b. Voit milloin tahansa lopettaa Stadium Member -jäsenyytesi ottamalla yhteyttä 
asiakaspalveluumme (katso kohta 10 jäljempää). Jos lopetat jäsenyytesi tai Stadium 
irtisanoo jäsenyytesi kohdan 7.3 mukaisesti, menetät ansaitsemasi pisteet ja mahdollisen 
bonuksen sekä jäsenyyteen liittyvät palvelut. 

c. Stadium pidättää oikeuden yksipuoliseen jäsenyyden lopettamiseen tai estämiseen 
ilmoittamatta siitä etukäteen väärinkäytön (mukaan lukien epäillyn väärinkäytön), yli 36 
kuukautta kestäneen toimettomuuden, näiden jäsenehtojen rikkomisen, petosten tai 
vastaavien tapahtumien tai toiminnan seurauksena. 

7. Vastuunrajoitus 
Stadium ei vastaa tappioista tai vahingoista, jotka johtuvat teknisistä virheistä, pois käytöstä 
olevista toiminnoista tai muista vastaavista virheistä, jotka liittyvät Stadium Member -
jäsenyyteesi. Tämä ei koske vastuuta, jota ei voi sulkea pois pakottavan lainsäädännön 
mukaan. 

8. Sovellettava laki ja riitaisuudet 

a. Jos näistä ehdoista syntyy erimielisyyksiä, joita emme pysty yhdessä ratkaisemaan, 
voit kääntyä Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) puoleen osoitteessa www.kkv.fi tai KKV, PL 
5, 00531 Helsinki. Noudatamme KKV:n suosituksia tutkittavissa asioissa. 

b. Näiden ehtojen tulkintaa tai soveltamista koskevat riidat tulkitaan Suomen lain mukaan 
ja ratkaistaan ensisijaisesti jäsenten välisissä neuvotteluissa. Jos osapuolet eivät pääse 
yksimielisyyteen, riita ratkaistaan suomalaisessa tuomioistuimessa. 

c. Kuluttajana sinulla on mahdollisuus ilmoittaa asiasi EU-komission sivustolle: 
http://ec.europa.eu/odr. Lisätietoa vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta kuluttaja-asioissa 
löydät osoitteesta www.kkv.fi. 

9. Ota meihin yhteyttä 

Onko sinulla kysyttävää Stadium Memberistä? Voit ottaa yhteyttä Stadiumin 
asiakaspalveluun numeroon 075 325 22 00 tai yhteydenottolomakkeella, jonka löydät 
osoitteesta stadium.fi/ota-meihin-yhteytta. 

 


