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1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

1.1. Програма лояльності «ERIDON BUSINESS CLUB» або «Ерідон Бізнес Клаб» (далі - Програма) 

– комплексна система заходів, що регулює взаємовідносини між Організатором Програми лояльності 

«ERIDON BUSINESS CLUB» та Учасниками Програми лояльності «ERIDON BUSINESS CLUB», в 

рамках якої Учасники мають можливість накопичувати бали і обмінювати їх на Сертифікати. Умови 

Програми розміщені на Сайті Організатора та/або на https://eridon.giftmall.com.ua . 

1.2. Організатор -  юридична особа, яка організувала Програму та володіє винятковими правами на 

управління та розвиток Програми. Організатором Програми є ТОВ «ФІРМА ЕРІДОН». яке 

розташоване за адресою: 08467, Київська область, Бориспільський район, с. Чопилки, вул. Богдана 

Хмельницького, 35, ЄДРПОУ 43106699 

1.3. Виконавець - юридична особа за допомогою платформи (сайту) якої буде організований процес 

обміну балів на Сертифікат на будь-який товар та/або послугу, вартість яких не перевищує Номінал 

Сертифікату закладу. Виконавцем є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІФТ 

КАРД МОЛ», яке розташоване за адресою: Україна, 04074, м. Київ, вул. Новозабарська, будинок 2/6, 

офіс 221/1, ЄДРПОУ 38781356. 

1.4. Сертифікат – це сертифікат під яким слід розуміти Універсальні сертифікати та/або Сертифікат 

Закладу.  

1.5. Універсальний сертифікат - документ в електронній формі (у вигляді коду або посилання) або у 

фізичній формі встановленого зразка з унікальним кодом, який підлягає активації та підтверджує право 

Учасника програми обміняти його у Виконавця на Сертифікат Закладу на суму, що дорівнює 

номінальній вартості Сертифікату, за цінами, що діють на момент активації.  

1.6. Сертифікат закладу – документ в електронній формі (у вигляді коду або посилання), що 

підтверджує право Учасника Програми на придбання у відповідному закладі товарів та/або послуг, 

вартість яких дорівнює номіналу Сертифікату. 

1.7. Номінал Універсального Сертифікату – номінальна вартість Сертифікату, яка дорівнює сумі, в 

межах якої Учасник має право обміняти його на Сертифікат Закладу. 

1.8. Номінал Сертифікату закладу – номінальна вартість Сертифікату, яка дорівнює сумі, в межах 

якої Учасник може придбати товари та/або послуги у відповідному закладі, вартість яких дорівнює 

Номіналу Сертифікату закладу. 

1.9. Заклади – установи торгівлі, громадського харчування, розважальні установи тощо, перелік яких 

розміщено на сайті Виконавця, в яких Учасник має право обміняти Сертифікат на будь-який товар 

та/або послугу, вартість яких не перевищує Номінал Сертифікату закладу. 

1.10. Правила – ці правила участі у Програмі лояльності «ERIDON BUSINESS CLUB» або «Ерідон 

Бізнес Клаб», які опубліковані на офіційному сайті Організатора. 

1.11. Сайт Організатора – офіційний сайт https://www.eridon.ua/ 

1.12. Сайт Виконавця– офіційний сайт www.giftmall.com.ua. 

1.13. Учасники Програми (надалі - Учасники) – це фермерські господарства та/або 

сільгоспвиробники юридичні особи будь-якої форми власності, що зареєстровані відповідно до 

законодавства України та, які здійснили купівлю продукції в Організатора у кількості, асортименті та 

відповідно до умов, що визначені Програмою та цими Правилами. 

 

2. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ 

2.1. Програма не є азартною грою, лотереєю, послугою в сфері ігорного бізнесу. 

2.2. Програма діє на всій території України за винятком тимчасово окупованих територій України, на 

якій органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження, перелік яких 

визначений чинним законодавством України.  

2.3. Період дії Програми: не обмежений. При цьому, Організатор має право своїм рішенням та на свій 

розсуд анулювати, зупинити, змінити умови або тимчасово зупинити проведення Програми. 

2.4. Організатор має право вносити зміни до цих Правил, Програми, в т.ч. щодо умов, періоду дії, 

асортименту продукції тощо, в односторонньому порядку, розміщуючи Правила та/або Програму в 

новій редакції або зміни до них на Сайті Організатора та/або на https://eridon.giftmall.com.ua/.  

2.5. Учасник безумовно бере на себе ризики та обов’язок самостійно відстежувати наявність та/або 

відсутність повідомлень Організатора про зміни до Правил/Програми та/або нової редакції 

Правил/Програми на сайті  Організатора та/або на https://eridon.giftmall.com.ua/. 
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2.6. Учасник приймає умови цих Правил, здійснюючи дії передбачені розділом 3 цих Правил  та 

фактично беручи участь у Програмі.  

2.7. Умови Програми, що розміщені на Сайті Організатора та/або на eridon.giftmall.com.ua є 

невід’ємною частиною цих Правил. 

  

3. УМОВИ УЧАСТІ В ПРОГРАМІ 

3.1. Учасниками Програми можуть бути фермерські господарства та/або сільгоспвиробники приватної 

форми власності, що зареєстровані відповідно до законодавства України. Не можуть бути учасниками 

Програми сільгоспвиробники державної форми власності, підприємства державної та комунальної 

форми власності, агрохолдинги, неприбуткові організації. 

Для участі у Програмі потрібно здійснити наступні дії: 

3.1.1. Протягом 2023 року придбати продукцію, асортимент якої визначений у Програмі, що 

розміщена на Сайті Організатора об’ємом, що перевищує об`єм купленої продукції протягом 

2022 року на 20% (але не менше 20 000,00 дол. США (без ПДВ)). При цьому, продукція, що буде 

куплена протягом 2023 року повинна відповідати продукції з асортименту, що бере участь у 

Програмі.   

3.1.2. Пройти реєстрацію на https://eridon.giftmall.com.ua/, яка здійснюється наступним чином: 

- отримання у представника Організатора картку ERIDON BUSINESS CLUB із унікальним номером, 

- ознайомлення із Програмою та цими Правилами, 

- заповнення відповідної реєстраційної форми на https://eridon.giftmall.com.ua/. 

При цьому, шляхом заповнення реєстраційної форми та/або проставленням відповідної відмітки (за 

наявності такої відмітки, яка може бути у вигляді галки. тощо) та/або натисканням віртуального поля 

«надаю згоду/погоджуюсь, тощо» або віртуальне поле з іншою назвою, Учасник безумовно 

підтверджує, що із Програмою та Правилами  ознайомлений, повністю зрозумів їх зміст та 

погоджується з усіма їх умовами, а також підтверджує, що він отримав усі необхідні дозволи та 

погодження у власника/керівника  на участь у Програмі та на обмін отриманих балів/сертифікатів 

відповідного номіналу на товари/послуги закладів перелік яких розміщено на сайті – 

www.giftmall.com.ua. У випадку неотримання такого дозволу чи погодження учасник бере на себе 

зобов’язання відшкодувати усі збитки/витрати/штрафні санкції у випадку застосування/понесення 

таких до Організатора. 

3.1.3. Створити обліковий запис на https://eridon.giftmall.com.ua/. 

3.1.4. Надати Організатору підписану заяву-згоду на участь у Програмі та лист-згоду, у випадку, якщо 

такі будуть передбачені Організатором. 

3.1.5. Накопичити бали на картці ERIDON BUSINESS CLUB. При цьому, накопичені бали повинні бути 

використані Учасником протягом термінів дії, описані в пункті 5.7. Бали на картку зараховує 

Організатор виключно у випадку виконання Учасником усіх умов Правил та Програми. Бали на картці 

жодним чином не обмінюються на гроші. 

3.1.6. Не мати дебіторської заборгованості перед Організатором за всі групи продукції, в т.ч. продукції, 

асортимент якої не визначений у Програмі. 

3.2. Організатор залишає за собою право призупинити або припинити участь у Програмі будь-якого 

Учасника без попереднього повідомлення шляхом анулювання накопичених балів та/або шляхом 

відмови від їх нарахування на карту, та/або скасувати реєстрацію облікового запису Учасника на 

обліковий запис на https://eridon.giftmall.com.ua/, у випадках: 

- порушення Учасником зобов’язань перед Організатором (щодо термінів оплати тощо) за поточним, 

або будь-яким іншими договорами, додатками чи рахунками, наявність дебіторської заборгованості 

перед Організатором протягом періоду за який мають бути нараховані бали; 

- порушення умов Програми та/або цих Правил; 

- надання Організатору недостовірної інформації, не надання запитуваної організатором інформації; 

- порушив надані ним організатору гарантії та запевнення, що можуть бути визначені у згоді на участь 

у програмі; 

- наявності в Організатора сумнівів щодо справжності підпису на заяві на участь у Програмі та листі-

згоді; 

- в інших випадках на розсуд Організатора. 

3.3. Організатор має право усунути будь-кого із Учасників від участі в Програмі в разі виникнення 

сумнівів/підозри щодо належного виконання таким Учасником умов Програми, цих Правил та/або 

встановлення факту умисного порушення Учасником умов Програми та цих Правил, та/або 

встановлення факту будь-якого шахрайства зі сторони Учасника, та/або порушення наданих гарантій 

та запевнень Організатору. 
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3.4. Організатор залишає за собою право відмовити будь-кому в участі у програмі за своїм розсудом, 

без будь-яких негативних наслідків для себе та без будь-яких пояснень, а також залишає за собою право 

приймати рішення щодо всіх спірних питань, пов’язаних з Програмою, керуючись цими Правилами та 

вимогами чинного законодавства України. 

3.5. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних», Учасник приймаючи 

участь в Програмі тим самим погоджується та надає безумовний дозвіл на використання 

Організатором/Виконавцем/Закладом своїх персональних даних. Опрацювання персональних даних 

Учасника здійснюють відповідно до законодавства України. Учасник Програми надає 

Організатору/Виконавцю/Закладу дозвіл на опрацювання його персональних даних із метою 

забезпечення участі в Програмі. Термін використання наданих персональних даних – безстроковий. 

Учасник Програми гарантує й несе відповідальність за те, що надані ним персональні дані, є 

добровільно наданими.  

 

4. АКТИВАЦІЯ БАЛІВ ТА ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ СЕРТИФІКАТІВ 

4.1. Активація балів, що зараховані на картку ERIDON BUSINESS CLUB здійснюється у наступному 

порядку: 

4.1.1. Активація балів, отриманих протягом 2022 року за придбану продукцію, може бути здійснена 

починаючи з 01.01.2023 року, за умови відсутності дебіторської заборгованості перед Організатором 

за всі групи продукції за 2022 рік. 

4.1.2. Активація балів, отриманих протягом 2023 року за придбану продукцію, може бути 

здійснена починаючи з 01.01.2024 року, за умови відсутності дебіторської заборгованості перед 

Організатором за всі групи продукції за 2023 рік. 

4.2. Обмін балів можливий тільки після активації балів, що зараховані Учаснику на картку ERIDON 

BUSINESS CLUB, здійснюється Учасником через свій обліковий запис  .  

4.3. Для здійснення обміну балів на Сертифікат та для активації Сертифікатів Учасник зобов’язаний, 

виконати відповідні інструкції Виконавця щодо такого обміну, акцептувати оферту Виконавця, 

заповнити відповідну форму та виконати інші умови Виконавця, що розміщені на 

https://www.giftmall.com.ua/. 

4.4. Учасник самостійно обирає запропоновану Виконавцем форму отримання Сертифікату 

(електронну чи паперову) та порядок отримання Сертифікату.  

4.5. Обмін отриманого Учасником Сертифікату на будь-який товар та/або послугу здійснюється через 

Сайт Виконавця шляхом вибору Учасником Закладу із переліку, що вказані на такому сайті. Вартість 

товару та/або послуг не повинна перевищувати Номінал Сертифікату. Обмін Сертифікату на 

товар/послуги здійснюється Учасником з дотриманням умов Закладу та Виконавця. 

4.6. Строки дії балів: бали, які нараховані і активовані за куплену продукцію 2022 року – діють 

до 31.12.2023 року; бали, які нараховані і активовані за куплену продукцію 2023 року - до 

31.12.2024 року; Після закінчення строку дії балів вони втрачають свою силу і не підлягають 

будь-якому подальшому використанню. 

 

 

5. ІНШІ УМОВИ 

5.1. Порушення Учасником Програми цих Правил або/та відмову Учасника Програми від належного 

виконання умов цих Правил вважають відмовою Учасника Програми від участі в Програмі й від 

нарахування балів та отримання Сертифікатів, водночас такий Учасник не має права на одержання від 

Організатора/Виконавця/Закладу будь-якої компенсації.  

5.2. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних 

питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Організатор. 

Рішення Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню.  

5.3. Виконавець/Організатор/Заклад не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних 

обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, 

карантин, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Програми, інші непідвладні 

контролю зі сторони Виконавця/Організатора/Закладу. Організатор/Заклад/Виконавець не несуть 

відповідальності за неможливість вчинення передбачених цими Правилами дій через продовження або 

посилення обмежувальних заходів, введених рішеннями органів державної влади та/або місцевого 

самоврядування, у тому числі, тих, що спрямовані на боротьбу з епідеміями, пандеміями, тощо. У 

цьому випадку Організатор має право прийняти рішення про зміну умов Програми та цих Правил. 

5.4. Організатор не несе відповідальності за: 

– неотримання Учасником  Сертифікату, за несвоєчасну активацію балів з вини самого Учасника; 

– за відмову Учасника від одержання Сертифікату та/або відмови від його активації; 
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- за ненадання Учаснику Сертифікату; 

- за обмін балів на Сертифікат; 

- за несвоєчасну сплату Учасником податків та зборів;  

- за відмову Учасника від обміну/активації Сертифікату, тощо.  

5.5. Організатор не несе жодної відповідальності перед Учасником за невиконання Виконавцем та/або 

Закладом своїх зобов’язань перед Учасником. Будь-які спори між Учасником та Виконавцем, між 

Учасником та Закладом вирішуються ними самостійно, без залучення Організатора.  

5.6. Під час проведення Програми чи після її закінчення Виконавець та/або Організатор не зобов’язані 

листуватися з Учасниками й надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються 

умов проведення чи будь-яких інших подібних питань щодо цієї Програми. 

5.7. Учасники беруть на себе зобов’язання самостійно та у передбачені строки сплатити усі передбачені 

чинним законодавством України податки та збори, що можуть виникнути під час обміну балів на 

Сертифікати, якщо такі податки підлягають сплаті Учасником. У випадку несплати таких податків чи 

зборів, чи їх несвоєчасної сплати Учасники самостійне несуть відповідальність за наслідки такої 

несплати/несвоєчасної сплати, в т.ч. у вигляді сплати неустойки, штрафів, відшкодування збитків, 

тощо. 

5.8. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного Кодексу України, щодо договорів приєднання, а саме 

можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого 

договору, своєю участю в Програмі Учасник погоджується з умовами такого договору, викладеними в 

цих Правилах і зобов’язуються їх виконувати. 

5.8.1 Учасник несе відповідальність за всю інформацію, надану Організатору, Виконавцю та Закладу 

для участі у програмі. Організатор/Заклад/Виконавець не несуть жодної відповідальності за 

достовірність інформації, наданої Учасником, в т.ч. інформації щодо контактів з ним.  

 

 

 

 


