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ClubM vilkår 
 
ClubM består af en række Club Matas Partnere. Du optjener point hos alle ClubM Partnere, hvis du husker at vise 
dit medlemskort, når du køber varer. Pointene kan du bruge i Club Matas Pointshop. Se Club Matas Vilkår & 
betingelser.  
  
ClubM Partnere  
Der kommer hele tiden flere nye, attraktive ClubM Partnere til, ligesom nogle ClubM Partnere udgår. Du kan 
hurtigt få et overblik over de aktuelle ClubM Partnere på clubmatas.dk eller på Club Matas App. Se vilkår hos 
de enkelte Partnere nedenfor.  
  
Kommunikation fra ClubM  
Med Club Matas og ClubM får du spændende tilbud og informationer, der kan have din interesse - fx rejser, mode 
og underholdning. Du får en e-mail fra ClubM ca. 10 gange årligt. Og af og til får du ClubM tilbud i dine 
almindelige nyhedsmails fra Club Matas.  

Ønsker du ikke kommunikation fra ClubM via e-mail, kan du afmelde dem på din profil på clubmatas.dk.   
 
Så mange point optjener du  
Du optjener point hver eneste gang du handler hos en ClubM Partner – bare husk at vis dit Club Matas kort. Du 
optjener både point i de fysiske butikker og i deres Webshops. Se nedenfor hvordan og hvor mange point du 
optjener hos den enkelte ClubM Partner.    

Brug pointene i Pointshoppen 
Husk at shoppe for dine point i Club Matas Pointshop! Her er der et bredt udvalg af populære præmier, som du 
kan bruge til at forkæle dig selv. Der kommer hele tiden nye præmier til, så hold øje med Pointshoppen. 

  

Partnervilkår der vedrører Energinord 
Hvor mange point får jeg? 
Du optjener point på den del af din elregning, der vedrører den rene elpris på Lys i Afrika-strøm. Hver gang du 
bruger for 10 kr. strøm, optjener du 1 Club Matas Point. 

Fremgår det af din regning, at du f.eks. har brugt strøm for 300 kr., svarer det til, at du optjener 30 Club Matas-
point. 

Du optjener ikke Club Matas Point på den del af elregningen, der vedrører abonnementsbetaling, gebyrer, 
transport af strøm via netselskabet samt afgifter til staten.  

Du har altid mulighed for at få oplyst dagsprisen pr. kWh (den rene elpris) på www.energinord.dk/clubmatas. 

Hvordan kommer jeg i gang med at optjene Club Matas Point? 
Energinord leverer strøm i hele Danmark. Det vil sige, at uanset om du er ny eller eksisterende kunde hos 
Energinord, har du mulighed for at købe Lys i Afrika-strøm og derigennem optjene Club Matas Point. 

Når du skifter til produktet Lys i Afrika-strøm, skal du tilmelde dig med dit Club Matas medlemsnummer. 

Vi takker for din bestilling ved at indsætte en ”velkomst bonus” på 50 Club Matas Point på din pointkonto, første 
gang du tilmelder dig. Pointene overføres automatisk til din Club Matas pointbalance senest 4 uger efter, vi har 
modtaget din bestilling på Lys i Afrika-strøm.  

Du har kun mulighed for at optjene Club Matas Point, når du køber Lys i Afrika-strøm. Energinords øvrige 
produkter er ikke omfattet af aftalen. Du optjener Club Matas Point lige så længe, du køber Lys i Afrika-strøm.  

Du kan godt optjene point på flere installationsadresser (f.eks. privatbolig og sommerhus), så længe vi leverer Lys 
i Afrika-strøm på adressen, og dit Club Matas medlemsnummer er tilknyttet installationen.  

Du tilmelder dig på www.energinord.dk/clubmatas. 

http://www.clubmatas.dk/web/namedservice/conditions?evt=.CEJQQfaP-XMAzkQ&menu=true&utm_source=Agillic%20Dialogue&utm_medium=web&utm_campaign=CLUB_M_PARTNER_TERMS_PAGE&resourcename=CLUB_M_PARTNER_TERMS_PAGE&channel=web
http://www.clubmatas.dk/web/namedservice/conditions?evt=.CEJQQfaP-XMAzkQ&menu=true&utm_source=Agillic%20Dialogue&utm_medium=web&utm_campaign=CLUB_M_PARTNER_TERMS_PAGE&resourcename=CLUB_M_PARTNER_TERMS_PAGE&channel=web
http://www.clubmatas.dk/web/namedservice/clubmpartnere?evt=.CEJQQfaQ-XMLuAA&menu=true&utm_source=Agillic%20Dialogue&utm_medium=web&utm_campaign=CLUB_M_PARTNER_TERMS_PAGE&resourcename=CLUB_M_PARTNER_TERMS_PAGE&channel=web
http://www.clubmatas.dk/web/namedservice/?ext=http%3A%2F%2Fwww.clubmatas.dk%2Fweb%2Ffaces%2Fpublic%2Fexo%2Fapp%3Futm_source%3DCMNyhedsbrev%26utm_medium%3DEmail%26utm_content%3DN1_tipbanner%26utm_campaign%3DNyApp_1513_01&evt=.CEJQf-6A-3eXfJQ&resourcename=CLUB_M_PARTNER_TERMS_PAGE&channel=web
http://www.clubmatas.dk/
http://www.clubmatas.dk/web/namedservice/membershop?evt=.CEJQQfaT-XMa6RA&menu=true&utm_source=Agillic%20Dialogue&utm_medium=web&utm_campaign=CLUB_M_PARTNER_TERMS_PAGE&resourcename=CLUB_M_PARTNER_TERMS_PAGE&channel=web
http://www.energinord.dk/clubmatas
http://www.energinord.dk/clubmatas
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Hvordan får jeg mine Club Matas Point? 
Vi overfører automatisk dine velkomstpoint senest 4 uger efter, vi har modtaget din bestilling på Lys i Afrika-
strøm.  

Din løbende optjening af Club Matas Point overføres automatisk til din Club Matas pointbalance. Dette sker 
bagudrettet 4 uger efter vi har registreret betalingen af din elregning. 

1 gang om året opgøres dit forbrug af strøm. Viser det sig ved den lejlighed, at du har brugt mere eller mindre 
strøm end det forbrug, du har oplyst ved indgåelse af aftalen med Energinord, reguleres dette i afregningen af 
Club Matas Point.  

Har du brugt mindre strøm end forventet, betyder det, at du har modtaget flere Club Matas Point, end du er 
berettiget til. I så fald sætter vi din optjening af Club Matas Point midlertidig i bero til saldoen mellem forbrug og 
Club Matas Point er udlignet, hvorefter du atter automatisk vil optjene Club Matas Point igen. 

Har du brugt mere strøm end forventet, vil der ske en efterregulering af Club Matas Point, der modsvarer dit 
merforbrug af Lys i Afrika-strøm. Ekstra point vil automatisk bliver overført til din Club Matas pointbalance. Dette 
vil ske i forbindelse med den første pointoverførsel efter du har modtaget din årsopgørelse. 

 
Øvrige betingelser 
For at kunne optjene Club Matas Point skal du selv aktivt tilmelde dig Lys i Afrika-strøm og opgive dit Club Matas 
medlemsnummer. 

For hver kWh strøm du bruger, forpligtiger Energinord sig til at give 2 øre pr. kWh strøm til Lys i Afrika-projektet. 
Pengene går ubeskåret til indkøb af solcellelamper til trængte familier i Uganda. Bruger du f.eks. 4.000 - 5.000 
kWh i husstanden, svarer beløbet til, at to familier i Uganda kan få adgang til godt, sikkert og miljøvenligt lys i 
deres hjem. 

Derudover forpligter Energinord sig også til at indkøbe en mængde strøm, der modsvarer dit oplyste forbrug af 
Lys i Afrika-strøm, som vindmøllestrøm produceret på danske vindmøller, der er under 2 år gamle. Det er et 
lovkrav, at Energinord til enhver tid skal kunne dokumentere den indkøbte mængde af strøm. 

Køber du allerede Lys i Afrika-strøm, og er du medlem af Club Matas, har du mulighed for at ændre din el-aftale, 
så du fremadrettet optjener point. Du optjener først point fra den dato, du selv aktivt tilknytter dit Club Matas 
medlemsnummer til din aftale. Du kan tilmelde dig på www.energinord.dk/clubmatas eller via vores 
Kundeservice på tlf. 7015 1670.  

Du skal kun tilknytte dit Club Matas medlemsnummer én gang. Herefter overføres Club Matas Point automatisk til 
din Club Matas pointbalance. Der er ingen binding på køb af Lys i Afrika-strøm, hvilket betyder, at du altid kan 
opsige din aftale med en frist på løbende måned + 1 måned. Du optjener Club Matas Point helt frem til datoen for 
aftalens ophør. De sidste point indsættes på din Club Matas pointbalance, når vi har modtaget betalingen for din 
sidste regning på Lys i Afrika-strøm. 

Hvis du flytter, skal du være opmærksom på, at du hæfter for elforbruget på adressen indtil du melder flytning. Det 
er derfor vigtigt, at du oplyser os din nye adresse og ved samme lejlighed oplyser os om, hvorvidt du ønsker at 
flytte din elaftale med til din nye adresse. 

Får du et nyt Club Matas medlemsnummer, skal du selv oplyse os om dette. Dette kan du gøre ved at kontakte os 
på mail energinord@energinord.dk eller via vores Kundeservice på tlf. 7015 1670. 

I det tilfælde, at samarbejdet mellem Club Matas og Energinord ophører, forbliver du kunde hos Energinord på 
elproduktet Lys i Afrika-strøm. Du vil i så fald modtage skriftlig information om samarbejdets ophør, dine 
rettigheder, og hvordan du skal forholde dig.  

Samarbejdet med Club Matas er trådt i kraft pr. 12. juni 2015. Vi tager forbehold for trykfejl og ændringer.  
 
Læs mere på www.energinord.dk/clubmatas. 

http://www.energinord.dk/clubmatas
mailto:energinord@energinord.dk
http://www.energinord.dk/clubmatas
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