Умови участі в програмі лояльності «Чотири сезони»
1. Умови участі:
1.1. Учасником Програми лояльності «Чотири сезони» можуть стати покупці, які заповнили
паперову реєстраційну форму у порядку, передбаченому програмою. На учасника Програми
поширюються діючі Умови участі з усіма внесеними до них змінами з моменту отримання
картки клієнта.
1.2. Стати Учасником Програми можна наступним чином: заїхати на територію ринку «Шувар»,
отримати на в’їзді Анкету учасника Програми, заповнити її та залишити в одній з чотирьох
скриньок для анкет розміщених на території ринку (Термінал «Свіже м'ясо та копченості»,
Павільйон «Овочі та фрукти», Термінал «Риба та морепродукти», а також у касира на виїзді з
ринку).
1.3. Заповнені анкети будуть оброблені працівниками Відділу маркетингу ОРСП «Шувар» та,
згідно з отриманими даними, Вас буде зареєстровано як учасника Програми лояльності, про
що Вас особисто повідомлять. Відповідно до Умов участі у програмі лояльності Ви зможете
отримати після реєстрації Картку клієнта при в’їзді на ринок «Шувар» у старшого касира.
1.4. Картка клієнта є основною умовою участі в Програмі лояльності та є прив’язаною до номера
Вашого автомобіля, у випадку, коли Ви користуєтесь двома автомобілями, на кожен з
транспортних засобів Ви отримаєте окрему картку.
1.5. Заповнена власноруч анкета Учасника Програми лояльності підтверджує Вашу згоду з
Умовами участі (правилами нарахування балів, можливості отримувати персональні
пропозиції, інформацію про накопичені бали на чеку, по e- mail, sms або в особистому
кабінеті).
1.6. ОРСП «Шувар» не несе відповідальності за несанкціоноване використання картки.
1.7. ОРСП «Шувар» залишає за собою право призупинити або припинити участь у програмі будьякого її учасника без попереднього повідомлення шляхом блокування картки.
1.8. У випадку припинення участі згідно з п. 1.7 даних Умов, бали на відповідному рахунку
анулюються.
1.9. Учасник має право припинити свою участь у програмі в будь-який час, надіславши у відділ
маркетингу ОРСП «Шувар» письмове повідомлення щодо припинення участі. Після того, як
ОРСП «Шувар» отримав таке повідомлення, членство учасника в програмі припиняється, а
бали анулюються.
1.10. Картка клієнта діє протягом одного року з правом продовження цього терміну на
аналогічний період, але у випадку, коли впродовж трьох місяців Ви не скористались картою
клієнта вона буде заблокованою. Поновити дію картки можна лише повідомивши відділ
маркетингу ОРСП «Шувар» письмово.
1.11. У випадку втрати, знищення або пошкодження учасником картки клієнта, остання не
підлягає відновленню. Заміна загубленої, знищеної або пошкодженої картки клієнта
Програми лояльності «Чотири сезони» здійснюється шляхом придбання учасником нової
картки клієнта (вартістю 20,00 грн.) та її активації.

1.12. Учасниками програми можуть бути лише дієздатні фізичні особи, які досягли вісімнадцяти
років та мешкають на території України.
2. Нарахування Бонусів:
2.1. У рамках дії програми її учасники накопичують бали, що можуть бути використані згодом
відповідно до діючих Правил участі.
2.2. Учаснику нараховують бали за участь у Програмі відповідно до Таблиці 1.
Нарахування за дії

Бали

заїзд на ринок

10

реєстрація учасника на сайті shuvar.com

50

підписка на сторінку компанії у мережі Фейсбук

50

захід на сайт
купівля спеціальних пропозицій продуктів у оператора ринку – партнера
програми

1
50

відгуки на сайті про роботу ринку чи операторів ринку

5

публічне поширення сторінки програми лояльності «Чотири сезони» з сайту
в соціальній мережі Фейсбук

5

2.3. Нарахування балів здійснюється виключно з допомогою картки клієнта, яку використовують
при заїзді на територію ринку «Шувар».
3. Списання бонусів:
3.1. При закінченні кожного звітного періоду, набравши визначену кількість балів, Ви можете
прийняти участь у розіграші призів від ОРСП «Шувар». За Вашою згодою для участі у
розіграші ОРСП «Шувар» списує Ваші бали. В разі, якщо ви відмовляєтесь від участі у
сезонних розіграшах, Ви маєте змогу накопичувати бали для розіграшу цінного призу, який
відбудеться на при кінці року, 16 грудня 2016 року.
3.2. Тривалість звітного періоду становить 3 місяці.
3.3. Бали можна обміняти на виграш цінних призів протягом року. Бали обнулюються 16 грудня
2016 року.
3.4. Виграш сезонних призів та основного призу видається виключно в натуральній формі і не
може бути отриманий у вигляді грошового еквіваленту.
4. Участь у спеціальних акціях (спеціальні пропозиції)
4.1. Беручи участь у спеціальних акціях, які пропонує ОРСП «Шувар» спільно з Операторами
ринку, учасник програми має можливість одержувати додаткові бали або знижки при купівлі
певних товарів. ОРСП «Шувар» визначає перелік товарів, за придбання яких учасник
програми одержує певну додаткову кількість балів або відповідні знижки.

4.2. Нарахування балів або надання знижок на товари за участь в акціях відбувається відповідно
до встановлених правил, наведених у спеціальних персональних документах, «спеціальних
пропозиціях» програми.
4.3. Щоб взяти участь у спеціальних акціях «Чотири сезони», учасник програми повинен
пред’явити Оператору ринку відповідну спеціальну пропозицію у вигляді СМС та картку
клієнта.
4.4. Працівники ОРСП «Шувар» або Оператор ринку - партнер програми «Чотири сезони», що
здійснює розрахунок із покупцем, має право відмовити в прийнятті спеціальної пропозиції у
випадку, якщо вона підроблена або термін її дії закінчився.
5. Використання даних учасника програми
5.1. Власноручне заповнення реєстраційної форми учасником надає ОРСП «Шувар» право
збирати, реєструвати, накопичувати, обробляти, зберігати, адаптувати, змінювати,
знищувати, поновлювати, знеособлювати, поширювати, використовувати персональні дані,
внесені учасником у реєстраційну форму, у рамках і з метою реалізації програми згідно із
чинним законодавством України та нормативними документами ТзОВ «РСП «Шувар».
6. Інші умови та визначення
6.1. ОРСП «Шувар» на свій розсуд має право вносити будь-які зміни в діючі Умови участі в будьякий час, попередньо повідомивши учасників програми про внесення таких змін за 20
календарних днів. Інформація про внесені зміни публікується на сайті ОРСП «Шувар».
6.2. ОРСП «Шувар» залишає за собою право призупинити або припинити програму в будь-який
час, повідомивши про це учасника програми не пізніше ніж за три місяці через сайт ОРСП
«Шувар».
6.3. ТзОВ «РСП «Шувар», 79070, м. Львів, вул.. Хуторівка, 4Б.

