
BIRGITTAS TIPS
Använd kortet på resan
I SAMARBETE MED

KRYSS & 
PYSSEL

Vad är 
shoppingkortet?
Fördelarna är många

I N F O  O M  S H O P P I N G K O R T E T

 Shoppa 
smart.

Shoppingkortet.
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Vinn lyxig 
shoppinghelg

80 000
kunder kan 
inte ha fel



– Handla smartare, 
på dina egna villkor
Hej, och välkommen till Ullared! Jag heter Jan Wallberg och är 
 koncern-vd här på Gekås Ullared. I den här infotidningen vill vi  

berätta lite mer om vårt eget MasterCard – Shoppingkortet.

Det hela började år 1994. Vi hade under 
flera åt fått brev, mail och telefonsamtal 
från kunder som undrade när Gekås skulle 
skaffa kundklubb, eller i alla fall ett bo-
nuskort man kunde använda i varuhuset. 

Efterfrågan blev bara större och större och 
vi började titta på vilka möjligheter som 
fanns.

Vid den här tiden arbetade jag som eko-
nomichef på Gekås och fick jobba mycket 
med utvecklingen av det nya kortet. Redan 
då fanns det ganska många kundkort på 
marknaden och en sak var klar, skulle 
Gekås lansera ett kort skulle det vara det 
bästa på marknaden. Vårt kort skulle vara 
så bra och förmånligt som det var absolut 
möjligt, annars stod vi hellre över. Vi valde 
Handelsbanken Finans som partner och 
Ullaredkortet, som det hette då, lansera-
des. Er responsen från kunderna blev över 
all förväntan! 

Första året fick vi 510 nya kortkunder och 
antalet ökade i stadig takt. Idag har 80 000 
av våra kunder Shoppingkortet och det 
är en siffra jag är oerhört stolt över. Jag 
ser det som ett kvitto på att vi fortfarande 
erbjuder ett av de förmånligaste korten på 
marknaden.

Och möjligheterna med kortet är många! 
Dels fungerar det som ett kreditkort, du 
kan handla med kortet idag och sedan få 
en räkning hem i brevlådan. Under våra 
högsäsongsperioder på sommaren och 
hösten har vi unika betalningsvillkor där 
du har möjlighet att skjuta upp din betal-
ning. Men självklart kan du alltid välja att 
betala hela summan på första räkningen. 
Med Shoppingkortet kan du även spara 
pengar i förväg och ha hela shopping-
budgeten samlad på kortet. Du har precis 
samma förmåner oavsett om du väljer 
att använda kredit- eller sparfunktionen. 
Allt du betalar med kortet, både i Ullared 
och överallt i världen, ger bonuspoäng. 
Poängen omvandlas till värdecheckar som 
du löser in på Gekås. Smart shopping, på 
dina villkor! 

Ha en bra shoppingdag, 
vi kanske ses i vimlet!

VÅRT MÅL MED SHOPPINGKORTET

Konto eller kredit, du väljer!
Spara pengar i förväg eller få en räkning i efterhand – du har 
samma villkor och förmåner oavsett om du använder kortet  
som spar- eller kreditkort.

Allt ger bonus
Du får bonuspoäng på allt du handlar, oavsett om det är  
här på Gekås, i din lokala matbutik eller på en restaurang  
på utlands semestern. 

Försäkrad på resan
Betalar du din resa med Shoppingkortet får du inte bara  
massor av bonuspoäng utan också en kompletterande 
 reseförsäkring och avbeställningsskydd. 

Tävlingar, erbjudanden och Ulla
Som Shoppingkortskund får du vår kundtidning Ulla direkt  
hem i brevlådan. Du får också unika erbjudanden, rabatter  
och tävlingar.

JANS BÄSTA FÖRDELAR MED KORTET
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Vilket år grundades Gekås Ullared?
A) 1975
B) 1956
C) 1963

Vad heter vår nuvarande koncern-vd?
A) Jan Wallberg

B) Boris Lennerhov
C) Morgan Karlsson

Hur många har vårt MasterCard Shoppingkortet?
A) 70 000
B) 80 000
C) 60 000

Vad heter tidningen som alla Shoppingkorts kunder  
får hem i brevlådan?

A) Gekåsbladet
B) Ulla

C) Hänt i Ullared

Vinnaren belönas med en övernattning på Hotellet, inklusive 
frukost och parkering, för upp till 4 personer. Vinnaren får 

även ett presentkort på Gekås Ullared till ett värde av  
2 000 kr. Tävlingen pågår till 31 maj 2017.

   Skicka bokstäverna, som hör till de rätta svaren, till oss via mail eller vykort. 
Skriv med ditt namn, adress, telefonnummer och eventuell mailadress.  

Vinnaren utses och kontaktas av Gekås markandsavdelning. 
Mail: shoppingkortet@gekas.se

Adress: Marknad, Gekås Ullared, 311 85 Ullared
Skriv Shoppingkortet på vykortet eller i mailets ämnesrad. 

Lyxig shoppinghelg
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Tävla och vinn
Svara rätt på frågorna och ha chans att vinna en övernattning  

på Hotellet och 2 000 kr att shoppa för i varuhuset.

Hotellnatt 
+ 2 000 kr 

i presentkort
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Birgitta Banze älskar att resa, både privat och i jobbet. Som reseledare  
är hon utomlands flera gånger i månaden och har varit i alla världs-

delar.  Shoppingkortet är alltid med i plånboken, oavsett om det gäller 
en bussresa till Berlin eller en shoppinghelg på Gekås. 

Foto Nettan Kock Text Sofia Eriksson

BIRGITTAS BÄSTA SÄLLSKAP PÅ RESAN 

Shoppingkortet

Birgitta Banze är globe trotter 
och reseledare. Tre, fyra gånger 
i månaden packar hon väskan 
och ger sig ut på reseäventyr 
 runtom i Europa. Hon älskar 
också att resa på shoppinghelg 
till Gekås.

– Jag gillar ju 
att handla på 

Gekås,  och så får 
jag poäng som blir 

bonuscheckar .
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För några år sedan, under en av sina 
många utlandsresor, stannade Birgitta 
Banze och hennes man för att tanka bilen 
på en mack i Tyskland. Birgitta betalade 
med sitt vanliga bankkort, kopplat till 
 kontot där semesterkassan fanns insatt.
Det dröjde inte länge förrän banken hörde 
av sig. 
 – De frågade om jag var medveten om 
att någon okänd person hade försökt ta 
ut pengar på mitt kort. Som tur var hade 
det inte lyckats och banken hade reagerat. 
Men det kändes ganska otäckt att någon 
så enkelt kunde komma åt våra pengar, 
säger hon. 
 Birgitta älskar att resa och tar  gärna 
med familjen på utlandssemestrar. 
 Dessutom jobbar hon som reseledare och 
är ofta ute med buss i Europa. Så hon 
kände att det säkraste vore att skaffa ett 
separat kort som inte var kopplat till något 
konto. Valet föll på Gekås MasterCard 
Shoppingkortet. 

 – Jag gillar ju att handla på Gekås, och 
så får jag poäng som blir bonuscheckar jag 
kan använda här, fem–sex stycken om året 
brukar det bli, säger hon.
Hon räknar upp ställen hon har varit 
på. De flesta länder i Europa plus Hong 
Kong, Mexiko, Sydafrika, USA, Fidji. Inte 
 Grönland. Ännu, skrattar hon.
 – Jag har faktiskt betalat med kortet 
i alla världsdelar utan några som helst 
 problem, säger hon.

Globetrotter med buss
Birgitta har varit i resebranschen i nästan 
20 år och jobbar för några olika buss rese-
arrangörer som frilansande reseledare. 
 – Mest reser jag i Europa. När det är 
lågsäsong jobbar jag på kontoret hos 
 arbetsgivaren.  
 Högsäsongen för jobbresorna börjar i 
april och håller i sig sju månader ungefär. 
Under den tiden reser Birgitta tre, fyra 
gånger i månaden.

 
 

ETT SMIDIGT KORT PÅ RESAN
Shoppingkortet är Birgitta Banzes främsta 
betal- och kreditkort och hon använder det 
för nästan alla sina kortinköp och samlar 
hela tiden poäng som blir bonuscheckar. 
Men framför allt använder hon det på sina 
utlandsresor. Anledningarna är många: 
• Det är säkert. Kortet är kopplat till ett 
 kreditkonto, så om du råka ut för 
 bedrägeri av något slag är spar-
 pengarna på banken inte i fara. 
•  Det fungerar över hela världen.
• Betalar man resan med kortet ingår 
 både en kompletterande reseförsäkring 
 och avbeställningsskydd.
• För Birgittas del är sammanställningen 
 som kommer varje månad det bästa. 
 Där får hon överblick över datum, 
 valutor, inköp och utlägg, allt omräknat 
 i svenska kronor för enkel redovisning.
• Och, inte minst viktigt: det är snyggt! 
 Birgitta har valt den blå färgen.

”JAG HAR BETALAT MED KORTET I ALLA VÄRLDSDELAR  
UTAN NÅGRA SOM HELST PROBLEM”

Även shoppingen går i resans tecken. Kuddar 
med safarimotiv ska få pryda dotterns säng. Och 
resväska i favorit färgen lila är både praktiskt och 
snyggt på resorna ut i världen.

Det brukar bli fyra resor om året till Gekås, nästan 
alltid ihop med mamma. Då bor de över på 
 Hotellet, shoppar i två dagar och hinner umgås.
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 – Det brukar kännas i kroppen när 
 våren kommer och resesäsongen är på 
gång, då längtar jag ut.
 Nästa resa går till Holland och 
 Amsterdam för att uppleva tulpaner och 
 kanaler. På schemat denna säsong står 
också Skagen, Tyrolen, Norge och Paris. 
Och favoritresmålet Tyskland. Där har 
Birgitta varit mycket eftersom delar av 
hennes släkt kommer därifrån. 
 – Berlin är min favoritstad, det är roligt 
att båda resa dit och guida där. Jag har 
 varit där mycket med familjen och kan 
staden väldigt bra.
 Många resenärer är stammisar och det 
finns till och med en del som väljer resor 
efter vart Birgitta ska åka.
 – Det är mest pensionärer som åker på 
våra resor, men också många yngre. Jag 
tror att de också mer och mer uppskatta 
hur välordnat det är och hur mycket mer 
de får reda på och uppleva när de reser 
med buss och reseledare, säger hon.

Fyndar reseprylar
Men när vi träffar Birgitta är hon hemma  
i Sverige, närmare bestämt på shop-
pinghelg i Ullared. Denna gång står 
bland  annat ny resväska och lakan med 

 tigertryck på inköpslistan. 
 – Min nioåriga dotter Erika vill göra om 
sitt rum. Nu ska allt rosa och sött ut och 
lite coolare grejer in, säger Birgitta och 
hittar kuddar med lejon på. Det får det bli 
till dotterns säng. Kattdjur är favoritmotiv 
just nu och kommer att matcha familjens 
två katter.

 Några av sina bästa resepryl-fynd har 
Birgitta gjort på Gekås.
 – En sådan här liten väska med många 
fack har jag, visar hon när vi går genom 
väskavdelningen. Den är jättebra och har 
plats för pass, mobil och viktiga papper. 
Och Shoppingkortet, förstås. Väldigt 
 användbar.
 I dag hittar hon också en mönstrad 
tunika på Damavdelningen som kommer 
att bli ett perfekt, lättpackat plagg både för 

middagar i europeiska huvudstäder när 
hon inte har resebolagets uniform på sig. 
Eller för strandliv.
 – Jag är en riktig resenörd. När jag 
inte jobbar så älskar jag att sitta hem-
ma och planera nya resmål för familjen. 
 Dröm resan just nu är till USA:s västkust, 
för där har jag aldrig varit. Jag har mycket 
kvar i USA att utforska. Jag har varit i 
svensk bygderna i Minnesota med jobbet, 
och dit skulle jag vilja ta familjen också, 
berättar hon.

Gekås-stammis
Birgitta är busschaufför också och kör 
ibland resor till Gekås från Österlen där 
hon bor. Då kan hon ge resenärerna 
experttips, eftersom hon själv handlar här 
så ofta.
 – De flesta är rutinerade Gekås- 
resenärer, men jag brukar påminna om 
att ha vagnpengen beredd och berätta 
lite om vad som är nytt runtomkring, för 
det är det ju nästan alltid något som är. 
Och hur man gör för att gå ut och in igen i 
varuhuset, även om man numera kan både 
handla och äta härinne – så var det inte 
när jag var här första gången.
 Det var för ungefär 15 år sedan. Hon 

”NÄR JAG INTE JOBBAR 
SÅ ÄLSKAR JAG ATT SITTA 

HEMMA OCH PLANERA NYA 
RESMÅL FÖR FAMILJEN”

Hotellrum har Birgitta sett många över hela världen. Men Hotellet i Ullared är ett  
av  Birgittas favoritställen att bo på: enkelt, fräscht och med allt man behöver.
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skrattar gott åt minnet.
 – En kollega på ett av bussbolagen 
 tyckte att jag borde uppleva resmålet 
själv. Jag hade hört så mycket om det men 
var verkligen inte beredd, utan blev helt 
 överväldigad av utbudet och hur stort det 
var. Alla andra var rutinerade och väl-
planerade och gick ut till bussen i halvtid 
och lassade av sina inköp. Jag lyckades 
inte köpa något annat än en cd-skiva, en 
almanacka och någon enstaka pryl till. 
That’s it. 

Shoppar med mamma
Numera åker Birgitta hit fyra gånger per 
år med sin mamma. 
 – Mamma är min bästa shopping-
kompis. Hon är intresserad av samma 
saker som jag, hon är uthållig och så har 
vi samma tempo, det är bra shopping-
egenskaper. Vi brukar åka tidigt och vara 

här vid 11 och handla tills det stänger. 
Sedan övernattar vi, hinner snacka och 
mysa på kvällen och gå ut och äta. Och så 
handlar vi nästa förmiddag också.
 De bor nästan alltid över på Hotellet. 
Birgitta har sett mängder av hotellrum 
över hela världen vid det här laget, och 
med den kunskapen kan hon ge Hotellet 
högsta betyg.
 – Vi är jätteförtjusta i att bo där. Det 
är basic med allt man behöver och mer 
därtill. Det är bra att det finns ett litet kök 
och kyl. Badrummen är superfräscha.
Hon gillar också att rummen är funktio-
nella och genomtänka med speglar och 
förvaring. 
 – Trots att jag varit på Gekås så många 
gånger har jag aldrig varit i provrummen, 
avslöjar hon. När vi övernattar brukar vi 
prova kläderna på kvällen på rummet. 
Dessutom brukar de ha bilen i det låsta 
garaget Hotellet, säkert och smidigt. 

Slipper kontanter
Just säkerheten och smidigheten är viktiga 
egenskaper för Birgitta, och det är därför 
hon gillar Shoppingkortet så mycket. Hon 
slipper ha kontanter i olika valutor och 
samlar dessutom bonuspoäng genom att 
betala så mycket som möjligt med kortet 
utomlands. En praktisk fördel är att hon 
varje månad får en fakturasamman-
ställning över vad hon handlat. 
 – Jag har ofta utlägg under mina resor 
som ska redovisas, och då är det jätte-
bra att få en ordentlig överblick. Särskilt 
när jag har handlat i utländsk valuta. 
På  fakturan står alla datum, beloppen i 
 landets valuta och den svenska summan 
så jag slipper räkna om.
 Fast en gång har det faktiskt varit 
 problem med kortet. På Island.
– Jag upptäckte det en söndagsmorgon i 
Reykjavik. Antingen hade jag tappat det 
ur fickan eller så hade någon stulit det, 
jag vet inte. Men jag hittade direkt rätt 
nummer på nätet och ringde till banken 
och fick  jättesnabbt hjälp att spärra kortet. 
Och sedan fick jag ett nytt på en gång, 
säger hon.

”JAG HAR OFTA UTLÄGG UNDER MINA RESOR 
SOM SKA REDOVISAS, OCH DÅ ÄR DET JÄTTEBRA 

ATT FÅ EN ORDENTLIG ÖVERBLICK.”

Brigitta arbetar som reseledare och guidar 
bussresenärer runt om i Europa. Här besöker de 
en vinodling i Ungern under en vin skörderesa 
vid Balatonsjön.

Arbetet har även tagit henne på Trabantsafari i 
Berlins hektiska stadskärna. Shoppingkortet är 
alltid med på resorna som ett tryggt och säkert 
betalmedel.

Mamma är 
min bästa 

shopping kompis
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Idag är det hela 80 000 
av våra kunder som har 
 Shoppingkortet. Detta är  
en siffra vi är stolta över,  
den visar att vi har ett av  
de förmånligaste korten  

på marknaden.  

80 000
kunder kan
 inte ha fel!

Shoppingkortet är ett kreditkort, men 
du behöver inte använda kreditfunk-
tionen om du inte vill. Du kan också 
välja att spara på kortet. Genom att 

exempelvis föra över en summa till ditt 
shoppingkort varje månad och så har 

du budgeten klar när det sedan är 
dags att handla. Du får precis samma 
förmåner oavsett om du använder kre-
diten eller handlar för insatta pengar.

Bästa kortet 
på resan

Med Shoppingkortet kan du inte 
bara  shoppa smart i Ullared, utan 
i hela  världen. Vårt kort är kopplat 

till MasterCard  vilket innebär att det 
går att  använda på ca. 34 miljoner 
inköps ställen jorden runt.  Dessutom: 
betalar du minst 50 % av din resa 

med  Shoppingkortet ingår både en 
 kompletterande reseförsäkring och 

avbeställningsskydd. Självklart får du 
bonus på allt du handlar både i Sverige 

och utomlands. Läs mer om villkoren  
på www.gekas.se

Shoppingkortet är vårt eget  MasterCard som vi erbjuder 
 dig i  samarbete med Ecster. Med kortet har du både 
 möjlighet att  dela upp din betalning och att spara  pengar 
inför shoppingen.  Kortet finns i fem olika färger – gult, blått, 
rosa, grönt och svart, och du  väljer själv  vilken färg du vill ha. 
Som Shoppingkortskund får du ta del av unika erbjudanden och 
 kampanjer. Läsa mer om hur du ansöker på nästa sida!

Få tidningen 
Ulla hem i  
brevlådan 

Det är bara du som har Shopping-
kortet som får vår populära kund-

tidning Ulla direkt hem i brev lådan , 
helt utan extra kostnad. Ulla kom-
mer ut fyra gånger om året och är 

fullspäckad med reportage och 
shopping tips som ger dig inspiration 

inför Ullaredsresan.

Jag har köpt både  husvagn och 
material till altanbygget med mitt 

Shoppingkort. Allt för att maximera   
 bonusen  och kunna handla 

mer på Gekås!  

Jimmy Boström, Karlshamn

Med Shoppingkortet får du  
poäng på allt du betalar med  kortet, 

överallt. En krona ger en poäng och när 
du samlat ihop 10 000 poäng får du 

en  bonuscheck på 100 kr hemskickad i 
 brevlådan. Ju mer du använder kortet,  

desto mer tjänar du!

Fyndsmart fakta
Shoppingkortet är laddat med förmåner  

som hjälper dig att shoppa smart

Vad är Shoppingkortet?
  BONUS PÅ ALLA INKÖP!

Är du tveksam 
till kreditkort? 

E N  T I D N I N G  F R Å N  G E K Å S  U L L A R E D  N R  3  2 0 1 6

Kläderna, väskorna  

& prylarna

  Sidor 
     smart 
shopping

48

KLARA, FÄRDIGA,

SKOLSTART!

Till dig som  
   gillar att fynda!

Goda recept  

FÖR UTFLYKTEN

Ut i naturen!

TID FÖR JAKT, 

FISKE OCH 

CAMPING

På hunddagiset
TA MED 

HUNDEN TILL 

ULLARED

En dag på 

parkeringen

FRÅN FÖRVÄNTAN 

TILL FULLA

BAGAGEUTRYMMEN

Konferens  
i Gekåsbyn

”VAD VILL 

NI GÖRA? VI 

ORDNAR DET!”

ULLA_3_2016 omslag.indd   1

2016-07-07   14:46
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Observera att du alltid bör dubbelkolla med bilåterförsäljaren 
att de accepterar kortbetalning innan du för över pengarna.

Jonna Kamm betalar så ofta hon kan med 
Shoppingkortet. Hennes bästa bonusknep 
är att föra över pengar på kortet inför stora 
inköp. Senast köpte hon och sambon en bil 

och fick bonuscheckar på hela 2 100 kr.
Foto Privat Text Malin Lind

Jonna har varit på Gekås många  gånger, 
redan som barn följde hon med sin 
 mamma. När hon själv blev mamma fort-
satte shoppingresorna och nu har hennes 
lille son också haft Gekås-premiär, men 
det dröjde innan Jonna skaffade ett eget 
Shoppingkort.

Blev med Shoppingkort
– Jag hade hört talas om Shoppingkortet 
men eftersom jag är rätt skeptiskt till kre-
ditkort dröjde det ett tag, men så en jul när 
vi var här, så slog jag till, berättar  Jonna. 
Nu använder jag det ofta.  Framför allt 
sparar jag pengar och för över till  kortet, 
särskilt när jag ska köpa något större. 
Jonna och hennes sambo har total-
renoverat först sin lägenhet och sedan 
huset de bor i nu. De köpte alltifrån 
 inredning, kök, golv, lister och tapet till 
verktyg med Shoppingkortet. Det blev hela 
4 000 kr i bonuscheckar! 

 – Ja, tack vare bonuscheckarna kan vi 
göra resan som planerat till Gekås. Peng-
arna räcker ju liksom till lite mer när vi 
handlar med Shoppingkortet, konstaterar 
Jonna. 

Bo över i Gekåsbyn
Nu kan den lilla familjen även unna sig en 
övernattning i Gekåsbyn när de åker på sin 
Ullareds-resa. 
– För mig är det som en liten mini-
semester, säger Jonna. Skönt att få komma 
hemifrån och samtidigt få shoppa. Nästa 
gång kanske det blir en natt på Hotellet, 
funderar hon.

Bästa fördelen med kortet
– Den bästa fördelen med Shopping-
kortet är att jag får med mig min sambo, 
skrattar Jonna. Nu kan han inte säga nej. 
 Bonuscheckarna ger ju oss pengar till att 
både shoppa och bo över!
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Jonna shoppar smart

Semesterresan
När hela familjen ska ut och resa blir sum-
man ofta ganska hög. Då är det perfekt att 
föra över pengarna till Shoppingkortet och 
ta betalningen på kortet. Utöver många fina 
bonuspoäng får du även reseförsäkring och 
avbeställningsskydd.

Bilen
Gör som Jonna och sätt över kontanterna för 
bilköpet på Shoppingkortet. En sådan stor 
investering ger rejält med pengar tillbaka i 
form av bonuscheckar på Gekås Ullared. 
Men glöm inte att först dubbelkolla med 
 bilåterförsäljaren så de säkert godtar att 
köpet betalas med kort.

Renoveringen
Oavsett om ska byta ut köket, måla om eller 
bygga altan eller så tjänar du på att betala 
med Shoppingkortet. Så fort du kommer upp 
i en lite större summa blir poängen snabbt till 
bonuscheckar.

Tandläkarräkningen
Inget ont som inte har något gott med sig … 
En tråkig utgift känns aningen roligare om du 
vet att den ger nya poäng på kortet.

Veckohandlingen
Matinköpen går lite på rutin och man tänker 
inte alltid på hur mycket pengar man faktiskt 
spenderar på livmedel per månad. För du 
över matbudgeten till Shoppingkortet tjänar 
du snabbt ihop bonuscheckar. Har du dess-
utom matbutikens bonuskort kan du dra det 
före betalningen och få dubbel bonus.

5 
bra saker att betala 
med  Shoppingkortet
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Ullaredkrysset
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Knep & knåp
Pyssel och hjärngympa för de lite yngre Ullaredsbesökarna

BARNKRYSSET

I detta myller av bokstäver gömmer 
sig 14 produkter som finns att köpa på 
Gekås. Kan du hitta dem?

Eddie och Amira har åkt till Ullared med familjen för att shoppa. Lös korsordet och hjälp dem att få med alla saker på 
sin inköpslista. Får du alla ord rätt kan du dessutom se i det lila fältet vilken kändis barnen hoppas träffa i varuhuset.

Är du nyfiken på de rätta svaren? Surfa in på www.gekas.se. Lösningarna finns under fliken Göra.
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Ansök online
www.gekas.se/shoppingkortet

Med e-legitimation:
Om du ansöker med e-legitimation får du 
hem ditt kort och kod på posten inom två 
veckor. När du fått ditt kort behöver du 
bara ringa Ecster och aktivera det innan du 
kan använda det för första gången. Är du 
på plats i Ullared och vill handla i varuhu-
set innan du fått ditt kort kan du kontakta 
vår kundtjänst för att få hjälp med ditt 
första köp.

Utan e-legitimation: 
Om du väljer att ansöka hemifrån utan 
e-legitimation skickar du in din ansökan 
och efter att den blivit godkänd ska den 
skrivas under inom 6 veckor. Det kan du 

göra på plats i varu husets kundtjänst. När 
avtalet är under tecknat kan du använda 
det för att handla här på Gekås Ullared. 
Därefter får du kort och kod hemskickade 
inom två  veckor. Ring Ecster och aktive-
ra kortet innan du använder det första 
gången.

Ansök i kundtjänst
Vill du ansöka om Shoppingkortet på plats 
i varuhuset går det utmärkt att gör detta 
i vår kundtjänst. De hjälper dig med allt 
det praktiska och du kan handla på ditt 
kortavtal samma dag. Kortet och koden 
skickas sedan hem till dig och du aktiverar 
det genom att ringa Ecster.

Att ansöka om Shoppingkortet är både enkelt och smidigt. 
Du kan ansöka hemma vid datorn eller på plats i vår kund-

tjänst, välj vilket som passar dig bäst. 

ANSÖK OM SHOPPINGKORTET REDAN IDAG

För att ansöka om Shopping kortet 
behöver du vara över 18 år. Eftersom 
det är ett MasterCard med kreditfunk-
tion tas av rutin en kreditupplysning 
på personen som ansöker om kortet. 
Där kontrolleras att den sökande är 
fri från betalnings anmärkningar och 
uppvisar en stadigvarande inkomst 
av tjänst. 
Shoppingkortet har en fast årsavgift 
på 150kr, inga avi- eller adminstra tiva  
avgifter tillkommer.

Har du frågor så ring gärna vår kundservice 08-701 46 67
Vill du aktivera ditt nya kort ring 0771 -299 300

Så här gör du!


