
  ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА БОНУСНОЇ ПРОГРАМИ «IDEYKA» 

Дані правила визначають умови і порядок користування Бонусною Програмою 
«Ideyka», яка діє в інтернет-магазині ideyka.com.ua на території України. 

1. ЩО ТАКЕ БП IDEYKA
Бонусна програма Ideyka - це програма лояльності, яка дає можливість постійним клієнтам зробити 
свої покупки більш вигідними і при цьому отримувати приємні подарунки на честь значущих подій. 

2. УЧАСНИК БП IDEYKA
Учасником Програми лояльності може стати будь-яка фізична особа, яка  досягла 14-річного віку, 
та яка заповнила анкету на сайті інтернет-магазину ideyka.com.ua. 

3. ВИКОНАВЕЦЬ ПРОГРАМИ IDEYKA
Виконавцем (Організатором) програми є власник інтернет-магазину Ideyka – ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «КІДДІ-КО» що володіє всіма правами в  управлінні і розвитку Програми. 

4. БОНУСИ
Бонуси - це умовні одиниці, які нараховуються на віртуальний бонусний рахунок після здійснення 
покупок в інтернет-магазині ideyka.com.ua. Надалі вони діють як віртуальні гроші, якими у 
визначеному Організатором порядку можна оплачувати покупки в інтернет-магазині.  

1 бонус дорівнює 1 гривні. 

4.1 Баланс бонусного рахунку можна дізнатися в особистому кабінеті учасника програми 
або за телефоном гарячої лінії: 0 800 33 16 50. 

4.2 Учасники програми отримують: 
• Спеціальні акційні пропозиції та подарунки;
• 50 промо-бонусів за реєстрацію на сайті інтернет-магазину Ideyka;
4.3 Переваги для учасників:
• Можливість накопичувати бонуси і розплачуватися ними за покупки.
• Додаткові привілеї та знижки.
• Інформування про останні новини та акції в інтернет-магазині Ідейки.

5. НАРАХУВАННЯ / ВИКОРИСТАННЯ БОНУСІВ

5.1 Відсоток нарахування бонусів залежить від суми покупок клієнта, які пройшли  через 
програму лояльності 

Рівень участі у Бонусній 
Програмі 

Загальна сума накопичених 
покупок 

Бонус (кешбек) 

Бронзова Ideyka Від 1 грн до 1999 грн 5% 
Срібна Ideyka Від 2000 грн до 4999 грн 10% 
Золота Ideyka Понад 5000 грн 15% 



5.2 Від суми купівлі за товари зі знижкою нараховується бонус – 3% від ціни товару 
незалежно від рівня накопичених покупок. 

5.3 Бонуси стають доступними для використання через 14 календарних днів з дати 
нарахування за покупки, здійснені в інтернет-магазині виключно за фактом отримання грошових 
коштів. 

5.4 Бонусами можна  розрахуватися за придбані товари, але не більше ніж 50% від          
загальної суми чека.  

5.5 Бонуси не нараховуються та/чи не списуються, якщо перед оплатою покупки клієнт не 
авторизувався на сайті, або авторизувався під іншим обліковим записом, ніж запис, який містить 
нараховані бонуси. 

5.6 Під час однієї операції з придбання товару можна одночасно списати поточні та 
нарахувати наступні бонуси. Нарахування кешбеку здійснюватиметься на суму, що залишилася 
після вирахування бонусів. 

5.7 Бонуси нараховуються також за придбання акційних товарів, а також відносно акційних 
товарів діє списання в чеках,   де присутні акційні позиції. 

5.8 Бонуси не мають готівкового вираження та не дають права на одержання їх у 
грошовому еквіваленті. Бонуси не можуть бути конвертовані в будь-який інший засіб платежу. 

5.9 Бонуси діють 180 днів із моменту їх нарахування. Якщо протягом 180 днів Ви здійснили 
ще одну покупку, то термін дії бонусів продовжується ще на 180 днів. В іншому випадку бонуси 
анулюються. За місяць до можливої дати ануляції учасник програми отримує інформаційне 
повідомлення про можливе згорання бонусів визначеним Організатором способом 

5.10 У випадку повернення Учасником придбаного ним товару, сума бонусів, що були 
використані при купівлі товару, повертається на рахунок Учасника. Повернення використаних 
бонусів здійснюється протягом однієї доби з дати оформлення повернення або відмови від 
замовлення. 

5.11 Бонуси за реєстрацію на сайті нараховуються у розмірі 50 бонусів за умови 
заповнення всіх обов'язкових полей Анкети, в тому числі поля «e–mail». Бонуси за реєстрацію 
діють протягом 30 днів. Якщо за цей період бонуси не були використані, то вони анулюються. 

5.12 Організатор залишає за собою право змінювати умови використання бонусів та 
перелік товарів, при купівлі яких Учасник не може використати накопичені бонуси, на власний 
розсуд та без попередження про це Учасника. 

6. ПРИПИНЕННЯ УЧАСТІ У ПРОГРАМІ ЛОЯЛЬНОСТІ

6.1 Учасник програми має право припинити участь в програмі без будь-яких негативних 
наслідків для себе шляхом блокування бонусного рахунку. Для цього необхідно зателефонувати 
за номером гарячої лінії 0 800 33 16 50 і повідомити оператору про припинення користування 
бонусним рахунком. 

6.2 Організатор залишає за собою право виключити будь-якого Учасника у випадку 
порушення ним умов Бонусної Програми або зловживання його правами. Організатор залишає 
за собою право відмовити в участі Бонусній Програмі будь-якому потенційному Учаснику на свій 
розсуд. 



7. ІНШІ УМОВИ

7.1 Організатор Програми на свій розсуд має право вносити будь-які зміни в діючі Правила 
Програми в будь-який час, попередньо повідомивши Учасника Програми про внесення таких 
змін не пізніше ніж за 10 календарних днів до набрання їх чинності, шляхом розміщення 
відповідної інформації на сайті Організатора. 

7.2 Організатор залишає за собою право призупинити або припинити Програму в будь-
який час, повідомивши про це Учасників Програми за 1 календарний місяць, шляхом 
розміщення відповідної інформації на сайті Організатора. 

7.3 Повідомлення вважається направленим Учасникові, якщо воно було розміщене на 
сайті Організатора. 


