
Velkommen! Gratulerer med å ha blitt kortmedlem! 

Du har sikkert en del spørsmål; 

• Hvor kan jeg bruke kortet mitt? 

• Hvordan bruker jeg kortet mitt? 

• Hvordan funker Cashback World Appen? 

• Hvordan gjør jeg det med netthandel? 

Dette er en innføring hvordan du skal kunne gjøre alle disse punktene. Dette 

er IKKE et offisiellt dokument fra Cashback World! 

Dette er laget slik at man på best mulig måte skal kunne benytte sitt 

medlemskap i Cashback World så godt som overhodet mulig! Produsert av en 

som er akkurat som du. 

 

 

 

 

 

  



Hvor kan jeg bruke kortet mitt? 

Ditt fysiske kort kan du bruke hos alle våre offline partnerbedrifter med 

denne muligheten. Man har også affiliate partnere (dette vil si at vi har 

gavekort ordninger hos partneren, i dette tilfelle har vi Elkjøp og Jysk i Norge) 

som ikke tar kort i kassen. Her kjøper man da gavekortene på netthandel på 

www.lyoness.no  

Offline partnerbedrift er slikt som; restauranter, detaljhandel, klesbutikker 

etc. 

Så hva kjennetegner at en bedrift er partner med Cashback World? 

Som vist her, finner du et merke på 

inngangene hos våre partnere som 

bekrefter at de er en 

partnerbedrift. 

 

 

 

 

Du kan også søke opp hvor på din gratise CW app! 

 

 

 

 



Hvordan bruker jeg kortet mitt? 

I dette eksempelet bruker jeg Tregården Restauranter i Trondheim. Måten du 

bruker kortet ditt på er at du besøker en partner og i dette tilfellet setter deg 

ned med menyen. 

Du velger retten du ønsker å spise. 

Partnerbedrifter kan til enhver tid ha forskjellige 

Shopping Point Deals der man får rabatt på prisen 

ved innløsning av SP. Du som kunde vil fortsatt få 

Cashback og Shopping Points på den resterende 

summen å betale etter rabatten er gitt. 

 

 

 

 

De registrerer kjøpet ditt 

gjennom å scanne enten 

kortet eller strekkoden fra 

appen. Du mottar etter kort 

tid en SMS med info om hvor 

mye cashback og shopping 

poeng du får for handelen. 

 

 

 

 



Hvordan funker Cashback World appen? 

Først går du på enten Google Play, eller 

Appstore og laster ned den gratise appen på 

din mobiltelefon. Når du har lastet denne 

ned, så vil du få dette skjermbildet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er enklest om du slår 

på GPS funksjonen din etter 

at du har logget inn med 

din epost og ditt passord på 

appen (se bilde til venstre 

for eksempel på en 

Android-telefon).  

Dette er for å få opp hvor 

mange partnerbedrifter 

som er i nærheten. Dette 

vises i rød ring på bildet til 

høyre, 55 stk i dette tilfelle. 



Når du trykker på ikonet med tall på (alt fra 0 til i dette tilfelle 55) så kommer 

du inn på oversikten over partnerbedrifter som er nær deg. Da kommer det 

opp en liste som kan scrolles igjennom som du kan velge blant av alle 

partnerbedrifter nær deg.  

Jeg velger her å fokusere på Antigruff i mitt 

eksempel. Legg merke til at distanse til 

bedriften også er oppgitt. Ved å trykke på 

Antigruff kommer du på deres side i appen. 

 

 

 

 

 

 

 

Da får vi frem en kartvisning som kan kobles 

opp mot adressen på google maps. Man får 

også mulighet til å huke av bedriften som 

favorittbutikk samt man får tydelig sett 

Cashback og Shoppingpoeng. Dette får du 

uansett kjøpesum, ikke bare på referanse-

summen på 800 NOK. 

 

 

 



Trykker du/scroller opp på kart-delen på siden til Antigruff (eller hvilken som 

helst partner) så vil du få opp dette på mobilen: 

                     

Da vil du få en fullverdig guide til den bedriften du ønsker å besøke på Google 

Maps appen på din telefon, automatisk! Genialt! 

På eksempelet er der jeg befant meg og deretter  veien  til Antigruff. 

Men hva om du skal søke opp partnere som ikke er i nærheten av deg? 

Kanskje skal du søke opp partnere som er i andre norske byer, eller kanskje til 

og med i utlandet? Dette kan du også veldig enkelt gjøre på appen! 

 

 

 

 



Du trykker på søkeikonet oppe til høyre på appen: 

                   

Dette får frem bildet til høyre. Du kan velge hva som skal vises ved å huke av 

eller på i kategoriene under. Dere vil også få muligheten til å velge hvilken 

nasjon dere ønsker å se tilbud og partnere hos ved å trykke på pilen ved 

«Norge» på bilde nummer to. 

Dette vil vise en liste over andre land. Ønsker 

du for eksempel å finne Ebay som er veldig 

populære, så finner du det ved å velge 

Storbritannia.  

Anbefaler deg å huke av butikker du finner på 

denne måten som favoritt 

for å lettere finne de samlet 

senere. 

 

 

 



Så hvor havner butikker og partnere du velger å ha som favoritt inne på 

appen? Disse finner du ved å trykke på den rosa boblen nede til høyre. 

Her ser dere da at man kan trykke på favorittbutikker i midten. Dette vil åpne 

listen din med favorittbutikker. 

 

 

Trykker du på Cashback 

Card vil din strekkode 

komme frem. Det er 

også tilstrekkelig å riste 

på tlf så vises 

strekkoden din! 

 

 

 

 

 



Men så vil du selvfølgelig hjelpe venner og kjente med å spare penger, få 

Shopping Points, finne disse fantastiske partnerene vi har i byer og 

tettstedene vi bor i, samt nyte vennskapsbonusen du får. Dette kan gjøres via 

appen uten problemer! Trykk på ikonet merket i rødt. 

                      

 

Her kan du velge hvilket land de skal 

registreres i, hvilket språk det skal stå på når 

invitasjonen blir sendt til epost adressen som 

du legger inn på feltet epost. 

Trykk deretter på den grønne inviterings-

knappen! 

 

Gratulerer! Du har nå hjulpet en av dine 

kjente og kjære med å spare penger på sin 

husholdningshandel! 

 

 



 

Hvordan gjør jeg det med netthandel? 

Først må du gå til www.lyoness.com/no for å logge på brukeren din. Dette er 

såklart den samme brukeren som på appen. 

 

Her logger du deg da bare inn og kommer deretter til dette skjermbildet: 

 



 

 

Når du har trykket deg inn på mine innstillinger får du opp dette skjermbildet: 

 

Her er det veldig viktig at du legger inn korrekt informasjon. Din oppgitte 

konto er kontoen Cashback vil bli sendt til, så pass på at dette stemmer. Det 

samme gjelder din bostedadresse for mottak av varer fra Cashback World og 

eventuelt Lyconet om du er markedsfører for Cashback World. 

 

Så kommer vi til selve handlingen! FØLG NØYE MED! 

 

 



 

Først holder du musepekeren over Butikker-fanen på hovedsiden, det vil gi 

deg et skjermbilde som dette: 

 
Deretter trykker du på SØK, som illustrert ved det røde omrisset. 

 

Her velger du region eller globalt søk om du f.eks vil finne Ebay eller andre. Til 

venstre ser du deals, og her finner du også favorittbutikker (de du har lagt i 

appen kommer også opp når du trykker på nettsiden). 

Deretter trykker du på plusstegnet for å få opp flere kategorier og skifter da 

til Storbritannia for å finne vårt eksempel, EBAY. 



 

Deretter skriver du inn Ebay på søkelinjen: 

 

Deretter trykker du på Ebay, og kommer på deres partnerside. Der finner du 

en grønn knapp det står HANDLE NÅ. Trykk på denne så ankommer du Ebay 

og kan logge på din bruker hos ebay på samme vis som alltid. Gratulerer, du 

handler nå på EBAY med Cashback og Shopping Points! Merk at dette gjelder 

kun om du har gått via lyoness.no og bruker ebay.co.uk, ebay.com vil ikke 

fungere da avtalen kun gjelder for et par land enda (England, Frankrike, osv).  

Men hva med ens egne faste utgifter? Vi har en fantastisk samarbeidspartner 

som heter SkandiaEnergi. Her får du Cashback og Shoppingpoints når du 

betaler regningene dine! Trykk på SØK som tidligere beskrevet, og skriv inn 

Skandiaenergi i søkefeltet. Husk å bytte tilbake til Norge i søket. 



 

Da vil Skandiaenergi komme opp, huk av for Favorittbutikk og trykk deretter 

inn på deres side i fordelsprogrammet (Trykk på logoen). 

 



Når du har trykket på linken i den røde ruten i illustrasjonen over, så havner 

du på denne siden: 

 

Legg inn din informasjon, så blir du kontaktet av Skandiaenergi med den 

spesifikke strømavtalen gjennom Cashback World/Lyoness. Gratulerer, du 

sparer nå på dine faste utgifter. Senere vil både Forsikring og mobiltelefoni 

komme på plass, da kan du følge akkurat samme metode som vist med 

Skandiaenergi for å få på plass disse utgiftene i tillegg! 

Du kan også få Cashback og Shoppingpoeng når du reiser på ferie fremover. 

Dette er mulig gjennom vår partner Expedia.no. Jeg kommer nå til å vise til 

hvordan man gjør dette. Enten du reiser mye gjennom jobben eller liker å 

reise på korte helgeturer, så vil dette gagne og spare deg mye penger! 

 

 



Du trykker på butikker fanen og velger søk. 

 

Når du får opp søkesiden, scroll ned og velg reiser og ferie som vist til 

venstre! Da vil du få opp alle tilbud på reise CW tilbyr, men vi skal ha Expedia: 

 

Vi søker derfor opp Expedia.no og klikker oss inn (trykk på logoen) og velger 

den grønne knappen den der står Handle nå. Gratulerer, alle reiser du nå 

bestiller vil generere Cashback og Shopping Points! 

 

 



Så nå har du fått handlet noe gjennom netthandel og våre fysiske 

partnerbedrifter. Hvordan får du holdt følge med hvor mye du har handlet og 

hva du har fått igjen for det? Du får alltid SMS når du handler hos en 

partnerbedrift selv, men ikke via netthandel. Da går du inn på Mine kjøp: 

Det gir deg dette skjermbildet: 

 

Så man har full oversikt på sine kjøp og hva man får tilbake på de. Dette er 

fantastisk tenker du og ønsker derfor å hjelpe flere venner og kjente med å 

spare penger på sin egen handel via Cashback og Shopping Point Deals. Du 

trykker derfor på boblen oppe til høyre igjen og velger Mine Venner: 



 

Der kommer dette skjermbildet opp, dine topp 3 venner som handler mest vil 

vises øverst og hva de har generert i vennskapsbonus til deg! I tilegg ser du 

den blåe knappen med Registrer nye venner online. Trykk på denne og legg 

inn din venn/familiemedlem/samboer og hjelp de å spare penger på egen 

handel! Deretter, hjelp dem igang slik jeg nå har hjulpet deg! 

Dette konkluderer da opplæringen på hvordan benytte seg av sitt Cashback 

World medlemskap så effektivt som mulig. Anbefaler deg å utforske app og 

nettside hver dag for å se hvor mange av dine regelmessige butikker du finner 

her inne og kan få Cashback fra. Lykke til med din handel, og hjelp flere å 

gjøre det du gjør! 

 


