
  

Офіційні правила бонусної програми  «STYLE CLUB PALITRA»  
  

Дані правила визначають умови та порядок користування бонусною програмою  «STYLE CLUB 

PALITRA», яка діє в магазинах професійної косметики «PALITRA» та інтернет-магазині palitra.ua на 

території України.   
  

1. ЩО ТАКЕ STYLE CLUB PALITRA   

STYLE CLUB PALITRA - це бонусна програма, яка дає можливість постійним клієнтам «PALITRA» 
зробити свої покупки більш вигідними.   

  

2. УЧАСНИК ПРОГРАМИ PALITRA  

Учасником бонусної програми може стати клієнт «PALITRA» та palitra.ua, який досяг повноліття.   

  

3. ОРГАНІЗАТОР ПРОГРАМИ STYLE CLUB PALITRA    

Організатором програми є ТМ «PALITRA», що володіє всіма правами на управління та розвиток 

програми.   

  

4. БОНУСИ  

• Бонуси - це умовні одиниці, які нараховуються на бонусну карту (віртуальну чи пластикову)  після 

здійснення покупок в магазинах «PALITRA» та інтернет-магазині palitra.ua. Надалі вони 
використовуються в рамках бонусної програми для економії під час покупок. При перерахунку, 1 

накопичений бонус дорівнює 1 гривні.   

• Бонуси не підлягають поверненню/обміну на грошовий еквівалент.   

  

• Баланс бонусного рахунку можна дізнатися в чеку, у касира або за телефоном гарячої лінії: 0 800 

301 044.   

  

• Для списання бонусів необхідно пред'явити бонусну карту або назвати номер мобільного 

телефону, який був зареєстрований у бонусній програмі «STYLE CLUB PALITRA».  
  

• Щоб активувати можливість списувати бонуси, бонусну карту (віртуальну чи пластикову) 

необхідно зареєструвати.   
Зареєстрованою вважається бонусна карта, в анкеті якої зазначений номер мобільного телефону 

клієнта та заповнені обов’язкові поля анкети (Прізвище, Імя, По-батькові, стать, номер мобільного 

телефону, дата нарождення, місто)  
  

• Ідентифікація клієнтів (учасників бонусної програми) відбувається за номером мобільного 

телефону або по пред’явленню пластикової бонусної картки (тільки для власників 10% бонусних 
карток)   

• Перша верифікація клієнта (при вступі в бонусну програму ) відбувається тільки через смс-
повідомлення. Якщо номер телефону не веріфікується, то клієнт не може стати учасником 

бонусної програми.   

• Накопичення (нарахування) бонусів відбувається по номеру мобільного телефона або по номеру 

пластикової бонусної картки, а для списання бонусів необхідно назвати номер мобільного 
телефону, на який зареєстрована віртуальна картка або пред'явити пластикову бонусну картку. 

Списання бонусів тільки через смс-повідомлення, в якому буде вказаний код, який треба 

повідомити касиру чи оператору.  



• Бонусна картка учасника VIP Style Club «Palitra» (власники 10% бонусних карток) в чеку 

пробивається як товар за 0,10 грн. Існує 2 види 10% бонусних карток: 1) для покупців; 2) для 

фахівців. Різниця між ними в умовах, які зазначені нижче.  

  

• При першій покупці за номером телефону та реєстрації клієнта в бонусній програмі, в клієнтській 

базі автоматично створюється віртуальна бонусна карта, прикріплена до номеру телефону 

клієнта.   

  

• Термін дії бонусів  360 днів від дати останньої покупки. Бонуси анулюються, якщо за бонусною 

картою протягом 360 днів не було покупок. Після ануляції бонусів, картка залишається активною 

ще 360 днів, після чого блокується.  
  

• При поверненні/обміні товару нараховані за покупку бонуси анулюються. Якщо під час оплати 

даного товару проводилося списання бонусів, списані бонуси повертаються на бонусний 

рахунок.  

   

• Якщо Учасник втратив бонусну карту або змінив номер мобільного телефону, накопичені бонуси 
можна перенести на нову бонусну карту. Для цього необхідно зателефонувати на гарячу лінію 0 

800 301 044, і повідомити про втрату картки або зміну номера. Загублену карту при цьому буде 

заблоковано.   
Важливо: Організатор бонусної програми не несе відповідальності за збереження бонусів на 

втраченій карті.   
  

5. УЧАСНИКИ ПРОГРАМИ ОТРИМУЮТЬ:   

• спеціальні акційні пропозиції;   

• індивідуальні пропозиції;  

• можливість накопичувати бонуси (в т. ч. за номером телефону, без пред'явлення бонусної 

картки);   

• можливість оплатити покупку за рахунок бонусів (рахується як знижка);   

• інформування про останні новини в мережі магазинів «PALITRA».   

  

6. НАРАХУВАННЯ / ВИКОРИСТАННЯ БОНУСІВ   

  

Правила нарахування:   

  

Умови бонусної програми для фізічних осіб*:  

 

Сума покупки  %  Механізм нарахування  

Від 800грн до 

2499грн  

2%  

Покупцю надається анкета для заповнення своїх данних (ПІБ, стать, 
номер мобільного телефону, місто), які вносяться в базу клієнтів. 
При наступних покупках при озвученні номера телефону 
відбувається нарахування бонусів у розмірі 2% від суми покупки.  
Сума покупок накопичується.   

Бонуси стають активними через 14 днів. 



Від 2500грн до 

4999грн  
5%  

При досягнені суми покупок від 2500грн до 4999,99грн за останні 
360 дней клієнту на суму покупок нараховується 5% бонусів.  
  

При одноразовій покупці від 2500 грн – клієнту на суму покупки 

нараховується одноразово 5% додаткових бонусів.     

    

Якщо за останні 360 днів клієнт не придбав товару на 2500грн – то 

бонусная ставка автоматично зменшується до 2%. І повертається 

на 5% на наступний день після досягнення порога покупок у 

2500грн за останні 360 днів.  

Від 5000грн до 9999 

грн  

7%  

При досягненні суми покупок від 5000грн до 9999,99грн за останні 
360 дней клієнту на суму покупок нараховується 7% бонусів.  
  

При одноразовій покупці від 5000 грн – клієнту на суму покупки 
нараховується одноразово 7% додаткових бонусів.  
  

Якщо за останні 360 днів клієнт не придбав товару на 5000грн – то 

бонусная ставка автоматично зменшується до 5%. І повертається 

на 7% на наступний день після досягнення порога покупок в 

5000грн за останні 360 днів.  



При досягненні 
суми покупок від 
10000 грн за останні  
360 днів або 
7200 грн за  
останні 180 днів  

  

10%  

Клієнт становиться учасником VIP Style Club «Palitra».   

На суму покупок понад 10000 грн нараховується 10% бонусів.  

Клієнту видається пластикова бонусна картка учасника VIP Style 
Club «Palitra». Карта пробивається у чеку, як товар за 0,10 грн. І 
дана бонусна ставка діє 180 днів з моменту видачи карти.   
Бонус 10% зберігається за умови закупки товару не рідше 1 разу за 
180 днів, на суму не менше 7200 грн одноразово або 
накопичувально за  відповідний період.   
Якщо дана умова дотримується, то по картці накопичення бонусів в 
розмірі 10% від суми покупок зберігається ще на 180 днів.   
  

Якщо умова не дотримується:  

 -Якщо клієнт протягом 150 днів купив товару одноразово або 
сумарно на 5000 грн - то йому відправляється смс-повідомлення із 
сумою, яку йому необхідно дозбирати за останні 30 днів і 
граничною датою (до 180 днів).  
-Якщо клієнт дотримується умов (добирає необхідну суму), то його 
участь в клубі пролонгується ще на 180 днів. Якщо клієнт по 
закінченню 180 днів не виконує умови, то він автоматично 
виключається з клубу і переводиться на бонусну програму, яка 
відповідає його накопиченням за 360 днів.  
  

Учасник VIP Style Club «Palitra» отримує:  

- ексклюзивні пропозиції на товари та аксесуари;  

- пропозиції по новинкам;  

- анонс запланованих акцій;  

- участь у безкоштовних майстер-класах, онлайн 

відеоуроках;  

- корпоративні брендовані подарунки.  

  

При одноразовій покупці від 10000 грн – клієнту видається 10% 

бонусна карта, а на суму покупки одноразово нараховується 10% 

додаткових бонусів.  

  

Умови бонусної програми для фахівців:  

Сума покупки  %  Подія  

- При пред'явленні 

диплома фахівця  

10%  

Фахівцю надається анкета для заповнення своїх даних (ПІБ, номер 
телефону, місто проживання, email), які вносяться в базу фахівців и 
касир видає 10% бонусну картку. На першу та наступні покупки 
при озвученні номеру телефону або наданні картки відбувається 
нарахування бонусів у розмірі 10% від суми покупки.   
  

Одночасно з цим діє правило при одноразовій покупці:  

- від 1000 грн  + 4% додаткових бонусів на цю покупку.   

- від 3000 грн + 7% додаткових бонусів на цю покупку.  

  

  

 



• Бонуси нараховуються тільки якщо перед оплатою покупки клієнт пред'явив бонусну карту або 

назвав номер телефону продавцю.   

• Бонуси не нараховуються на подарункові сертифікати та на акційну продукцію.   

• Бонуси за чеком не нараховуються, якщо частина покупки оплачується раніше накопиченими 

бонусами. Тобто, в одному чеку може бути або списання, або нарахування бонусів.   

• За придбання акційних товарів бонуси не нараховуються. Списання бонусів відбувається тільки 

на товари, які не приймають участь в акціях.   

  

Правила списання бонусів:   

  

• Списання бонусів з бонусної карти Учасника здійснюється за будь-який товар (крім акційного та 
подарункових сертифікатів) з розрахунку 1 бонус=1 гривні, але не більше ніж на 50% від 

загальної суми чека.   

• При бажанні використати бонуси під час покупки Учасник називає касиру номер мобільного 
телефону чи надає пластикову бонусну картку, після чого на телефон Учасника приходить 

смсповідомлення з кодом, який треба назвати касиру.   

• Строк дії основних бонусів 360 днів від останньої покупки. Всі бонуси, не використані Учасником 
протягом цього терміну, анулюються. Списання Бонусів відбувається в хронологічному порядку, 

починаючи з самих ранніх. Термін дії бонусів можна перевірити звернувшись до касиру, на 
гарячу лінію за номером 0 800 301-044 (безкоштовно з усіх телефонів в межах України) або в чеку 

за останню покупку.  

• Нараховані подарункові або додаткові бонуси (наприклад, до Дня нарождення або інше) мають 
індивідуальний строк дії і списуватимуться в першу чергу повністю.  

• Бонуси, нараховані в день покупки, надходять на бонусний рахунок Учасника, але тимчасово 

залишаються неактивними. Активними бонуси стають автоматично на 15-й день після здійснення 
покупки.   

Важливо: списання бонусів доступне тільки за умови технічної можливості (наявність зв'язку з 

сервером).   

  

7. ІНФОРМАЦІЯ В ЧЕКУ ЩОДО БОНУСІВ   

У графі «Баланс бонусів» відображається поточний баланс бонусів.  
У графі «Зараховано бонусів» зазначено кількість бонусів, нарахованих за покупку за цим чеком 

(які стануть доступні для списання на 15-й день).   

У графі «Використано» відображається кількість використаних (списаних) бонусів за покупку.  
У графі «Залишок балансу бонусів» відображається залишок бонусів, який залишився після 

використання бонусів під час здійснення покупки.  
У графі «З них активно» зазначено кількість бонусів, доступних для списання після використанних 

(списаних) бонусів під час здійснення покупки.  Інформація про доступні бонуси оновлюється один 

раз на добу. Бонуси, нараховані у день здійснення покупки, відобразяться в чеку в графі «З них 
активно» на 15-й день.   

  

8. ПРИПИНЕННЯ УЧАСТІ У ПРОГРАМІ ЛОЯЛЬНОСТІ   

Учасник програми має право припинити участь в програмі без будь-яких негативних наслідків для 

себе шляхом блокування бонусної картки. Для цього необхідно зателефонувати за номером 

гарячої лінії 0 800 301 044 і повідомити оператору про припинення користування бонусною 
карткою.  



9. ІНШІ УМОВИ  

9.1. Бонусна програма STYLE CLUB PALITRA є довгостроковою програмою. Термін дії Програми в 

будь-який момент, в односторонньому порядку може бути продовжений або змінений. 

Організатор залишає за собою право припинити дію Програми, повідомивши про це Учасників не 
менше, ніж за 1 місяць до закриття Бонусної програми. Інформація про припинення Програми 

буде доступна Учасникам на сайті palitra.ua та в магазинах PALITRA.  

9.2. Інформація про зміни до цих Правил доводиться до відома учасників шляхом розміщення на 
сайті palitra.ua.  

9.3. Учасник підтверджує, що зазначені в Анкеті дані можуть бути використані Організатором, 

виключно з метою найбільш повного виконання зобов’язань перед Учасником в рамках дії 
Програми.  І підписуючи анкету, учасник письмово надає згоду на обробку цих даних, в розумінні 

та як це передбачено Законом України «Про захист персональних даних», та добровільно 
дозволяє використовувати свої дані, внесені в Анкету Учасника Програми, з метою отримання 

рекламної та іншої інформації, а також пропозиції від PALITRA телефоном, на електронну пошту 

або через смс-повідомлення. Підписанням цієї реєстраційної форми, підтверджує, що Учасник 
ознайомлений(на) з умовами та правилами бонусної програми STYLE CLUB PALITRA та 

погоджується з її Правилами та Умовами.  

9.4. Введення нової бонусної програми припиняє дію раніше існуючої дисконтної програми мережі 

магазинів «Палітра». Напротязі 2-х місяців з дати старту бонусної  програми, клієнти дисконтної 

програми повинні будуть пройти перереєстрацію у новій бонусній програмі, щоб зберегти свої 

накопичення. Якщо клієнт не перереєструється у новій бонусній програмі в указаний термін, то всі 

накопичення анулюються і клієнт починає накопичувати з початку згідно нових умов бонусної 

програми.   
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