1. ПРАВИЛА УЧАСТІ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГИ «БОКАЛ» В МЕРЕЖІ
МАГАЗИНІВ РОЗЛИВНОГО ПИВА «BEER MARKET»
1.1. Ці Правила є єдиними та офіційними правилами, які регулюють порядок участі та порядок
надання споживачам – учасникам програми лояльності *BEERPoint послуги «БОКАЛ» (далі по
тексту - Послуга).
1.1.1. Ці Правила є складовою частиною правил програми лояльності *BEERPoint і діють разом із
програмою лояльності *BEERPoint».
1.2. Комерційна (маркетингова) назва Послуги (та її елементів), що використовується або може
використовуватись у різноманітних рекламних, інформаційних та інших матеріалах, на сайті, тощо
- «БОКАЛ», «В БОКАЛ» «З БОКАЛУ» та її похідні.
1.3. Єдиним Виконавцем Послуги є программа *BeerPoint (правила програми - інтернет-сторінка
на сайті: http://www.Beer Market.ua).
1.4. Послуга надається виключно у магазинах «BEER MARKET» (далі – Магазин).
1.5. Послуга «БОКАЛ» є оплатною безвідкличною послугою, вартість якої становить 0 грн. 01 коп.
за кожну транзакцію (перерахування).
1.5.1. При відмові від Послуги на будь-якій стадії, у т.ч. після здійснення транзакції або оплати
транзакції, сплачена сума у розмірі 0 грн. 01 коп. за кожну транзакцію не повертається.
Погодження на оплату Послуги акцептується Учасником способом, зазначеним у цих Правилах і
така згода є безумовною та безвідкличною.
1.6. Послуга «БОКАЛ» діє на передплаченій основі. Готівкова решта, яка перерахована на Рахунок,
є передплатою (задатком) Учасника і засвідчує згоду Учасника придбати товари в Магазині
Виконавця у майбутньому на умовах, визначених цими Правилами.
1.6.1. Передоплата може бути використана Учасником виключно на умовах цих Правил. Право
власності на Готівкову решту на Рахунку належить Учаснику та переходить до Виконавця виключно
на умовах, які врегульовані виключно цими Правилами.
1.6.2. Послуга відповідно до цих Правил не є фінансовою послугою або її будь-яким різновидом у
розумінні діючого законодавства України, не є депозитом тощо і/або іншим
накопичувальним/ощадним рахунком, на який можуть бути нараховані проценти на користь
користувача (споживача, Учасника, третьої особи).
1.7. Послуга діє на безстроковій основі, до моменту закінчення строку дії. Повідомлення про
закінчення строку Послуги здійснюється шляхом публікування відповідної інформації на
офіційному сайті www.beer-market.com.ua
1.8. Послуга надається виключно діючим Учасникам програми лояльності *BeerPoint (далі по
тексту – Учасник), які під час здійснення розрахунку надали касиру магазину персональну КАРТКУ
«BEER CARD» (далі по тексту – Картка).
1.8.1. Учасником (та особою, що має право на отримання Послуги) є правоздатна фізична особа
повної цивільної дієздатності, у якої відсутні будь-які обмеження щодо отримання Послуги на
наведених умовах, яка безумовно та безвідклично погодилась та належним чином виконала

умови цих Правил і правил програми лояльності *BEERРOINT, у тому числі - заповнила відповідну
Анкету Учасника у повному обсязі, була схвалена Виконавцем у якості Учасника, а також Картка
якої є дійсною, активованою і не перебуває у статусі «не дійсна», «заблоковано» тощо.
1.8.2. Учасник отримує Послугу на добровільних засадах.
1.8.3. Своєю участю Учасник повністю погоджується з цими Правилами і зобов'язуються їх
належним чином виконувати. Відповідальність за належне виконання Правил, за негативні
випадки у разі ії невиконання покладається включно на Учасника.
1.9. Послуга полягає та діє у наступному порядку: при здійсненні Учасником покупки в будь-якому
Магазині та за наявності готівкової решти від здійснення покупки у сумі до 01 грн. 00 коп. Учасник,
надавши касиру Картку, має право запропонувати касиру перерахувати (здійснити транзакцію)
готівкову решту (активувати Послугу), що залишилась від покупки, на персональний віртуальний
рахунок, якій закріплений за номером Картки (далі по тексту – Рахунок). Готівкова решта
перераховується на Рахунок виключно за згодою і на вимогу Учасника.
1.10. Готівкова решта перераховується виключно у сумі, що є меншою 01 грн. 00 коп. Інший
залишок від суми покупки видається Учаснику на звичайних умовах.
1.11. Активація Послуги Учасником на перерахування Готівкової решти може бути виражена
наступним чином:
а) шляхом усного підтвердження щодо кожного запитання касира Магазину кожного разу, під час
здійснення розрахунку за покупку;
б) самостійно електронним акцептом, шляхом активації відповідної відмітки на сайті www.beermarket.com.ua у власному Кабінеті Учасника. У цьому разі Готівкова решта буде кожного разу
автоматично перераховуватись на Рахунок, без відповідного усного повідомлення касира.
Відмовитись від автоматичного перерахування Учасник може шляхом відміни електронного
акцепту за інструкцією, розміщеною на сайті www.beer-market.com.ua у власному Кабінеті
Учасника.
За умовами цих Правил, навіть у випадку відмови Учасника від автоматичного перерахування
Готівкової решти, касиром Магазину кожного разу під час розрахунку буде запропоновано
Учаснику скористатись (погодитись) з Послугою.
1.12. Готівкова решта накопичується у вигляді Поінтів на Рахунку під час кожного перерахування та
може бути використана Учасником виключно у якості оплати при придбанні товарів у Магазині
(під час розрахунку) за наступних умов:
- Картка Учасника є активною (діючою) і у останнього відсутні будь-які обмеження щодо
використання Готівкової решти за умовами цих Правил;
- у Виконавця є технічна можливість здійснити перерахування Поінтів у якості оплати за товар;
- перед здійсненням розрахунку Учасник повідомив касира Магазину про бажання оплатити ціну
товару за допомогою Поінтів, вказавши їх розмір для використання.
1.13. Готівкова решта не може бути:
- повернена/видана Учаснику після того, як касиром Магазину здійснено її перерахування на
Рахунок;

- переведена у вигляді готівкових коштів на інший Рахунок або за банківськими реквізитами
Учасника, третьої особи;
- видана Учаснику або будь-якій іншій особі у будь-якій спосіб, окрім встановлений цими
Правилами;
- нарахована, використана у разі, якщо Картка Учасника є недійсною, не активованою,
заблокованою, а також у випадках, коли відсутня можливість використати.
У будь-якому випадку Послуга не надається по Карткам які є не дійсними (неактивними),
заблокованими. Для розблокування Картки необхідно звернутись на «Гарячу лінію» 0 800 502 506
або за e-mail: info@beer-market.com.ua.
1.14. Готівкова решта накопичується, переводится у поінти та діє протягом строку надання
Послуги, з урахуванням умов і обмежень, встановлених цими Правилами.
1.15 Перерахування Готівковой решти здійснюеться по разрахунку 1 копійка дорівнює 1 поінт.
1.16. Максимальний строк зарахування Готівкової решти та перерахунок у поінти - 24 години з
дати покупки.
1.17. Послуга діє виключно за наявності технічної можливості.
11.18. Учасник має право в будь-який момент, починаючи з дати активації Послуги відмовитися від
Послуги.
У разі, якщо активація Послуги відбулась відповідно до п.п. «б» п. 1.11. цих Правил, Учасник має
право відмовитись від активації Послуги виключно на www.beer-market.com.ua
1.19. У разі припинення активації Послуги за будь-яких причин і/або у разі повної/часткової
відмови Учасника від Послуги, блокування Картки, у разі закінчення строку дії Послуги або відмови
Виконавця від надання Послуги, у разі втрати споживачем статусу Учасника за будь-яких причин,
цим Учасник безвідклично погоджується, надає згоду та не заперечує, що він у повному обсязі
втрачає право власності на передплачену Готівкову решту на Рахунку та така Готівкова решта
автоматично та у повному обсязі буде списана (перерахована) з Рахунку Учасника на користь
Виконавця.
1.21. Всі відомості стосовно умов, порядку, строку дії Послуги, інформування (сповіщення) про
скасування/внесення змін і доповнень до цих Правил здійснюється виключно на сайті www.beermarket.com.ua. Учасник зобов’язаний самостійно слідкувати за змінами умов та порядку надання
Послуг, цих Правил.
1.22. Виконавець на власний розсуд, без будь-яких негативних наслідків для себе, має право у
односторонньому порядку, розмістивши відповідне повідомлення про таке на сайті, www.beermarket.com.ua :
- вносити будь-які зміни в діючі Правила в будь-який час;
- призупинити, припинити повністю або частково надання Послуги в будь-який час, у тому числі
достроково відмовитись від надання Послуги.
1.23. Інформування щодо правил та умов Послуги здійснюється шляхом розміщення тексту цих
Правил та іншої інформації на сайті: www.beer-market.com.ua

Листування із споживачами, Учасниками здійснюється Виконавцем відповідно до вимог діючого
законодавства України. Виконавець залишає за собою право не вступати в письмові
переговори/листування або інші контакти з Учасниками/споживачами окрім випадків,
передбачених цими Правилами.
1.24. Виконавець не несе відповідальності за невиконання зобов'язань у разі настання будь-яких
форс-мажорних обставин, зокрема, таких як - стихійні лиха, пожежі, повені, військові дії будьякого характеру, антитерористична операція, блокада, терористичні акти, зміни у чинному
законодавстві України, інші непідвладні контролю з боку Виконавця обставини.

*BeerPoint – пивні бали

