
ПРАВИЛА ДИСКОНТНОЇ ПРОГРАМИ 
ТОРГОВОЇ МЕРЕЖІ МАГАЗИНІВ “KSD AURUM”

1. Дисконтна програма діє у всій торговій мережі магазинів “KSD AURUM”.
2. Згідно умов цих правил Дисконтна карта це ідентифікуючий документ,  що підтверджує

право учасника на отримання знижки відповідно до умов цих правил.
3. Учасником  Дисконтної  програми  є  фізична  особа,  що  досягла  18  років  яка  придбала

ювелірні вироби торгової “KSD AURUM” та заповнила анкету, підписанням якої учасник
погоджується на використання замовником в наданій анкеті інформації та погоджується з
умовами цих Правил. 

4. Усі дисконтні карти мають індивідуальні номера (штрих код) і реєструються в базі даних.
5. Срок дії дисконтної карти регулюється правилами Дисконтної програми. Дисконтні карти

безстрокові, однак мережа магазинів “KSD AURUM” залишає за собою право в будь-який
момент закрити Програму, попередивши про це на офіційному сайті крмпанії за 30 днів до
запланованої дати закриття Програми користувачів диконтних карток.

6. Диконтна  картка  є  накопичувальною  і  надає  право  її  користувачу,  при  накопиченні
визначеної суми (грошового порогу) на знижку, що передбачена цими правилами, а саме:
 • знижка у розмірі 5% від вартості ювелірних виробів, що зазначена на ціннику надається

при  умові  накопичень  на  дисконтній  картці  сум  придбаних  ювелірних  виробів  у  мереж
і від 0 до 19 999 грн.
    •  знижка у розмірі 7% від вартості ювелірних виробів, що зазначена на ціннику надається
при  умові  накопичень  на  дисконтній  картці  сум  придбаних  ювелірних  виробів  у  мережі
від 20 000 до 99 999 грн.

    • знижка у розмірі 10% від вартості ювелірних виробів, що зазначена на ціннику надається
при  умові  накопичень  на  дисконтній  картці  сум  придбаних  ювелірних  виробів  у  мережі
від 100000 грн. (максимальна знижка).

6.1. За умовами дисконтної програми у Покупця є право на отримання додаткової знижки до
дисконтної картки у розмірі 5% від вартості ювелірних виробів до свого Дня народження. 
Додаткова  знижка  діє  протягом  десяти  днів  (п’ять  днів  до  дати  дня  народження
користувача  дисконтної  картки  та  п’ять  днів  з  дати  дня  народження).   Отримати  5  %
знижку на День народження мають право лише власники дисконтних карт. Знижка вступає
в силу через три місяці від дати отримання нової дисконтної карти. Додаткова знижка не
надається  при  оплаті  ювелірних  виробів  подарунковим  сертифікатом,  а  також  при
придбані  акційних  ювелірних  виробів,  ювелірних  виробів  з  фіксованими  цінами,
ювелірних  виробів,  що  реалізуються  за  спеціальними  цінами,  в  рамках  асортименту
розпродажу тощо.

7. Знижка  надається  за  умови пред’явлення  покупцем дисконтної  картки  касиру магазину
перед здійсненням оплати обраних ювелірних виробів.

8. Знижка за дисконтною картою не надається при оплаті ювелірних виробів подарунковим
сертифікатом,  а  також  при  придбані  акційних  ювелірних  виробів,  ювелірних  виробів  з
фіксованими  цінами,  ювелірних  виробів,  що  реалізуються  за  спеціальними  цінами,  в
рамках асортименту розпродажу тощо.  Однак, сума придбання таких ювелірних виробів
зараховується до накопичувальної суми дисконтної карти.

9. В мережі магазинів “KSD AURUM” діють Дисконтні картки зі знижками 5%, 7% та 10%.
При здійсненні першої покупки видається Дисконтна картка на знижку в розмірі 5%, після
досягнення відповідного грошового порогу карта замінюється.



10. Дисконтні картки, що давали право на отримання покупцем знижки у розмірі 3% від ціни
ювелірного  виробу  замінються  на  нові  дисконтні  картки  зі  знижкою  5%,  а  картки  що
давали право на знижку більше 3% замінюються на дисконтні картки, що дають право на
отримання 7% знижки.

11. У  випадку  втрати  дисконтної  картки  Покупцю  необхідно  звернутися  до  будь-якого
магазину  мережі  “KSD  AURUM”.  Для  отримання  нової  карти  Покупець  зобов’язаний
пред’явити  документ,  що  посвідчує  його  особу  та  заповнити  анкету  з  обов’язковим  її
підписанням. Покупцю видається нова карта на яку переносяться дані про накопичення із
втраченої  карти,  а  втрачена  карта  блокується.  Видача  нової  дисконтної  карти  з
перенесенням  даних  із  втраченої  можлива  тільки  у  разі  збігу  даних  у  попередньо
заповненій анкеті та документі, що пред’являється.

12. Мережа магазинів “KSD AURUM” є власником дисконтних карт.
13. Мережа магазинів “KSD  AURUM” залишає за собою право змінити Правила дисконтної

програми у будь-який момент без повідомлення про це користувачів дисконтних карток.
Діючі правила дисконтної програми розміщені на офіційному сайті “KSD AURUM”.

14. Знижки не сумуються та не додаються до інших знижок.


