
 

1. Aftalen 

Aftalen om optjening af Coop medlemsbonus ved køb af medlemskab i LOOP Fitness 
indeholder to muligheder for bonusudbetaling: 

Velkomstbonus 
Ved oprettelse af abonnement i LOOP Fitness optjenes Coop medlemsbonus på 100 kr. Dette 
gælder også ved kampagnetilbud i LOOP Fitness. 

Årsbonus 
For hver 12 måneders fuldt betalende medlemskab af LOOP Fitness optjenes Coop 
medlemsbonus på 200 kr. 

  

2. Registrering af medlemsnummer 

Optjening af medlemsbonus forudsætter, at kunden er medlem i Coop, og at kunden 
registrerer sit medlemsnummer korrekt hos LOOP Fitness. LOOP Fitness kan ikke holdes 
ansvarlig for forkert registreret medlemsnummer. 

Nye medlemmer af LOOP Fitness 
For at opnå velkomstbonus skal kunden registrere sit Coop-medlemsnummer ved 
indmeldelse i LOOP Fitness. Indmeldelse sker via siden www.loopfitness.com/da/coop-
medlem. 

Eksisterende medlemmer af LOOP Fitness 
Eksisterende medlemmer i LOOP Fitness kan tilknytte deres Coop-medlemsnummer til deres 
LOOP medlemskab ved at henvende sig til personalet i centret. Eksisterende LOOP 
medlemmer optjener måneder til udbetaling af årsbonus fra den første betalingsperiode efter, 
de har tilknyttet deres Coop-medlemsnummer. De modtager ikke velkomstbonus.  

Det er muligt at tilknytte flere LOOP medlemskaber til samme Coop-medlemsnummer, 
hvormed flere LOOP medlemskaber kan bidrage med bonus til det samme Coop-
medlemsnummer. Dette gælder kun LOOP medlemmer, der er tilknyttet samme husstand og 
adresse, som det pågældende Coop-medlemsnummer. Det er kundens eget ansvar, at 
postnummer og adresse er opdateret i Coop’s medlemssystem. 

 

3. Optjening af bonus 

Kundens bonus opgøres pr. den 20. i hver måned og indsættes derefter på kundens 
medlemskonto og kan forventes tilskrevet cirka den første i hver måned. 

Ændrer kunden sit Coop-medlemsnummer, vil hele periodens optjente bonus blive tildelt det 
nye medlemsnummer.  

Det er kun muligt at opnå velkomstbonus én gang pr. 12 måneder. 

http://www.loopfitness.com/da/coop-medlem
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Hvis den første måned købes til tilbudspris, medtælles denne måned ikke i optjeningen af de 
12 måneder til årsbonus. 

Årsbonus udbetales for hver fuldt betalende 12 måneder. Måneder hvor kundens LOOP 
medlemskab har været i bero medtælles ikke, da de ikke anses som fuldt betalende måneder.  

Ved udmeldelse af LOOP Fitness vil kundens optjente bonus bortfalde. Ved senere 
genindmeldelse starter optjeningen af bonus forfra. 

 

4. Registrering af bonus 

Din bonus overføres helt automatisk til din Coop-medlemskonto. Bonus er rigtige penge, som 
du kan bruge til at betale med i Coops butikker eller på Coop.dk. 

Din velkomstbonus overføres måneden efter, du har meldt dig ind i LOOP Fitness (senest ved 
udgangen af efterfølgende måned) og kan ses på din medlemskonto.  

Årsbonus optjenes fra første fuldt betalende måned. Årsbonus overføres til din medlemskonto 
måneden efter, at de 12 måneder er gået (senest ved udgangen af efterfølgende måned). 

 

5. Betaling med bonus 

Kunden kan benytte optjent bonus til at handle i Coop’s butikker og online på Coop.dk men 
ikke til betaling af LOOP medlemskab. 

 

6. Abonnementstyper der berettiger til bonus 

Coop-medlemsbonus optjenes på standardabonnementer i LOOP Fitness. Der optjenes ikke 
Coop-medlemsbonus på medlemskaber til Kidz eller Teen medlemskaber. 

Optjening af Coop-medlemsbonus kan ikke kombineres med andre rabatter eller specialpriser 
som firmaaftaler, studierabat, rabat gennem Ældre Sagen, Hjerteforeningen og 
Diabetesforeningen eller betaling med betalingskort fra Forbrugsforeningen. Hvis man i stedet 
for sin Coop bonus ønsker at overgå til én af ovenstående rabataftaler, kan dette tidligst ske 
efter seks måneders medlemskab eller mod et gebyr på 100 kr. 

 

7. Øvrige forhold 

LOOP Fitness videregiver ikke oplysninger om dit abonnement, træningsstatistik eller lignende 
til Coop.  


