
Правила участі в програмі лояльності ІНСТАЛ+

1. Терміни та визначення 

У наведених Правилах терміни, мають наступне значення: 

Програма лояльності (Програма) – маркетинговий захід, спрямований на підвищення лояльності 

користувачів продукції Viessmann, зміцнення позицій Viessmann на ринку України, акумуляцію 

інформації про встановлене на території України обладнання Viessmann, який супроводжується 

нарахуванням Бонусних балів в програмі ІНСТАЛ+.  

Бонусний бал – умовна одиниця, яка нараховується на Бонусний рахунок Учасника та списується з 

Бонусного рахунка Учасника у відповідності з Правилами під час обміну Бонусних балів на 

Винагороди. 

Бонусний рахунок – рахунок Учасника в Програмі лояльності, на який у відповідності з Правилами 

нараховуються та з якого списуються Бонусні бали. 

Учасник – фізична особа, фізична особа-підприємець або організація, яка пройшла реєстрацію в 

Програмі та придбала та зробила монтаж обладнання Viessmann, яке приймає участь у Програмі 

лояльності ІНСТАЛ+, кінцевому споживачу.  

Винагорода – матеріальна або нематеріальна цінність, яку Учасник може отримати, обмінявши на неї

певну кількість Бонусних балів згідно Правил. Список Винагород наведений в Додатку 3 Правил. 

Компенсація – грошова сума, яку отримує Учасник за купівлю та/або монтаж обладнання. 

Змонтоване обладнання – обладнання під торговою маркою VIESSMANN, або інше обладнання, що 

було придбане Учасником програми у ТОВ «ІНСТАЛ ЦЕНТР», яке приймає участь у Програмі та було 

придбано та/або змонтоване кінцевому споживачу Учасником Програми. 

Сайт організатора – Інтернет ресурс за адресою https://instalcenter.com.ua, спрямований на 

підвищення обізнаності користувачів щодо обладнання Viessmann та адміністрування Програми 

лояльності.  

2. Загальні положення 

2.1. Програма лояльності ІНСТАЛ+ - маркетинговий захід, спрямований на підвищення лояльності 

користувачів продукції Viessmann, зміцнення позицій Viessmann на ринку України, акумуляцію 

інформації про встановлене на території України обладнання Viessmann. 

2.2. Строк проведення заходу необмежений. 

2.3. Участь у програмі є безкоштовною. 

2.4. Організація, контроль та адміністрування заходу проводиться ТОВ «ІНСТАЛ ЦЕНТР». 

2.5. Місцем проведення заходу є Рівненська область, а також можливо і вся територія України за 

виключенням АР Крим та тимчасово окупованих територій. 

2.6. До участі у Програмі лояльності ІНСТАЛ+ допускаються фізичні особи, фізичні особи - підприємці 

та організації, які здійснюють свою основну діяльність в сфері монтажу систем опалення та 

водопостачання, пройшли реєстрацію на сайті організатора придбали в ТОВ «ІНСТАЛ ЦЕНТР» та 



виконали монтаж обладнання Viessmann, яке приймає участь у Програмі лояльності ІНСТАЛ+, 

кінцевому споживачу.  

2.7. Участь в Програмі передбачає накопичення Учасником Бонусних балів на своєму Бонусному 

рахунку за придбане в ТОВ «ІНСТАЛ ЦЕНТР» і змонтоване обладнання Viessmann. Потім Бонусні бали 

можно обміняти на Винагороди, передбачені Правилами, а також отримання Учасником Компенсації 

за Змонтоване обладнання. 

2.8. Всім Учасникам Програми модератором Сайту організатора присвоюється Статус інсталятора, 

який впливає на доступні Учаснику Винагороди та кількість додаткових Бонусних балів при реєстрації 

Змонтованого обладнання. 

2.9. Статус інсталятора встановлюється трьох видів: «InstalBronze», «InstalSilver», «InstalGold». 

Відмінності Статусів інсталятора описані в п.4.3-4.5 та п.5.2-5.4. 

2.10. В Програмі приймає участь обладнання, реалізоване ТОВ «ІНСТАЛ ЦЕНТР» не раніше 01.07.2018 

р. 

3. Реєстрація на Сайті організатора 

3.1. Для участі у Програмі Учасник повинен заповнити форму реєстрації на Сайті організатора. 

3.2. При реєстрації Учасник підтверджує згоду з Правилами Програми лояльності та отримання 

Бонусних балів, а також дає згоду на обробку персональних даних згідно Закону України від 

01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних». 

3.3. Реєстрацією вважається заповнення форми реєстрації на Сайті організатора. 

3.4. Форма реєстрації на Сайті організатора містить обов’язкові поля, які повинні бути заповнені 

Учасником. Учасник зобов’язується надавати в формі реєстрації правдиву інформацію. Форма 

реєстрації, яка містить неправдиву інформацію, буде вважатися недійсною, а особа, яка її 

заповнювала, не буде вважатися Учасником Програми.  

3.5. Підтвердження участі у Програмі виконується модератором Сайту організатора. 

3.6. Кожен Учасник починає участь у Програмі зі Статусом інсталятора «InstalBronze». 

3.7. Після реєстрації на Сайті організатора Учасник отримує доступ до наступних можливостей: 

- Отримання доступу до актуальних новин компанії ТОВ «ВІССМАНН» та статей про обладнання 

Viessmann;

- Отримання повідомлень при виникненні подій, вказаних Учасником;

- Отримання Бонусних балів за реєстрацію Змонтованого обладнання, отримання Винагород. 

4. Правила нарахування Бонусних балів 

4.1. На Бонусний рахунок Учасника Бонусні бали нараховуються за реєстрацію на Сайті організатора 

кожної одиниці Змонтованого обладнання Viessmann, яке вказане в Додатку 1 Правил та було 

реалізовано ТОВ «ІНСТАЛ ЦЕНТР» не раніше 01.07.2018 року. 

4.2. Кількість Бонусних балів, які нараховуються на Бонусний рахунок Учасника, залежить від серії та 

моделі Змонтованого обладнання, Статусу інсталятора, та наведена в Додатку 1 Правил. 

4.3. Підставою для зарахування Бонусних балів на Бонусний рахунок Учасника є: 



- вірно заповнена форма реєстрації на Сайті організатора.

- Покупка продукції ТМ Viessmann у ТОВ «ІНСТАЛ ЦЕНТР» згідно переліку у таблиці. Без покупки

участь у програмі не дійсна.

- додавання до форми реєстрації чіткого зображення вірно заповненого відривного талону на 

введення в експлуатацію (розділ «Продаж» та «Монтаж») сервісної книжки або вірно 

заповненого гарантійного талону (розділ «Продаж»). Опція не обов’язкова.

4.4. Бонусні бали за Змонтоване обладнання нараховуються на Бонусний рахунок Учасника тільки 

після перевірки вказаної інформації модератором протягом 5 робочих днів з дати реєстрації 

Змонтованого обладнання. 

4.5. Претензії щодо факту нарахування Бонусних балів або суми нарахованих Бонусних балів 

приймаються ТОВ «ІНСТАЛ ЦЕНТР» в письмовій формі або електронною поштою. 

4.6. Бонусні бали, нараховані на Бонусний рахунок Учасника, не можуть бути передані іншому 

Учаснику або використані у спосіб, відмінний від порядку, описаного в чинних Правилах.  

4.7. ТОВ «ІНСТАЛ ЦЕНТР» залишає за собою право нараховувати на Бонусний рахунок Учасника 

додаткові Бонусні бали в рамках додаткових заходів Програми. Інформація щодо додаткових заходів 

розміщується в маркетингових матеріалах, на сайті або доводиться до Учасників в інший спосіб.  

4.8. Бонусні бали не нараховуються на Бонусний рахунок Учасника у наступних випадках: 

- Невірно або не в повному обсязі заповнена форма реєстрації Змонтованого обладнання в 

особистому кабінеті Учасника на Сервісному Порталі або внесені дані не відповідають 

дійсності.

- Відсутність доданого до форми реєстрації чіткого зображення вірно заповненого відривного 

талону на введення в експлуатацію (розділ «Продаж» та «Монтаж») сервісної книжки або 

вірно заповненого гарантійного талону (розділ «Продаж»).

- Невірно або не в повному обсязі заповнені відривний талон на введення в експлуатацію 

(розділ «Продаж» та «Монтаж») сервісної книжки або гарантійний талон (розділ «Продаж»).

- Змонтоване обладнання було імпортовано на територію України не ТОВ «ВІССМАНН».

- Змонтоване обладнання було реалізовано раніше 01.07.2018 р.

- Змонтоване обладнання вже було зареєстроване на Сервісному Порталі іншим Учасником.

- Обладнання відноситься до об’єктних продажів або реалізоване ТОВ «ІНСТАЛ ЦЕНТР» зі 

знижкою більше 35%, а для котлів Vitopend 100 та Vitodens 050, 100, 111 – більше 33%.

- Cистеми водопідготовки Aquahome, Aquaset, Aquamix, Aquacarbon, Aquaplus Flush були 

реалізовані ТОВ «ІНСТАЛ ЦЕНТР» зі знижкою більше 33%. 

5. Правила використання Бонусних балів 

5.1. Учасники можуть обмінювати накоплені Бонусні бали на Винагороди, список яких наводиться в 

особистому кабінеті Учасника на Сервісному Порталі, згідно свого Статусу інсталятора. 

5.2. Учасникам зі Статусом інсталятора «VitoBronze» доступні Винагороди категорії VitoBronze. 

5.3. Учасникам зі Статусом інсталятора «VitoSilver» доступні Винагороди категорій VitoBronze та 

VitoSilver. 

5.4. Учасникам зі Статусом інсталятора «VitoGold» доступні Винагороди категорій VitoBronze, VitoSilver

та VitoGold. 



5.5. В разі наявності на Бонусному рахунку необхідної кількості Бонусних балів Учасник може 

використати їх для зміни свого Статусу інсталятора. 

5.6. В разі наявності на Бонусному рахунку необхідної кількості Бонусних балів Учасник за допомогою 

адміністратора Сайту організатора створює заявку на отримання Винагород із зазначенням їх 

найменування та бажаної кількості (в кількості пропорційно балам). Сумарна кількість Бонусних балів,

використаних для отримання Винагород, списується з Бонусного рахунку Учасника. 

5.7. Протягом 5 робочих днів з моменту створення заявки адміністратор Сайту організатора узгоджує 

з Учасником деталі отримання Винагороди. 

5.8. Винагороди доставляються Учаснику узгодженим способом за рахунок ТОВ «ІНСТАЛ ЦЕНТР» 

протягом 30 днів. 

5.9. В разі помилкового використання Бонусних балів Учасником або невдалого чи несвоєчасного 

узгодження модератором деталей отримання Винагород використані Бонусні бали повертаються на 

Бонусний рахунок Учасника. 

6. Правила списання Бонусних балів 

6.1. Списання Бонусних балів з Бонусного рахунку Учасника відбувається: 

- В разі використання Бонусних балів для отримання Винагород;

- В разі використання Бонусних балів для зміни Статусу інсталятора; 

- В разі виключення Учасника зі списку учасників Програми;

- В разі, якщо Бонусні бали були нараховані Учаснику помилково, в тому числі в результаті в 

разі технічного збою або збою програмного забезпечення;

- В разі, якщо Бонусні бали були нараховані Учаснику в результаті навмисних недобросовісних 

дій Учасника або третіх осіб. 

7. Правила зміни Статусу інсталятора 

7.1. Учасник може використати Бонусні бали для підвищення Статусу інсталятора на 1 рівень. 

7.2. Кількість балів, необхідна для підвищення Статусу інсталятора, наведена в Додатку 3 Правил. 

7.3. Набутий Статус інсталятора зберігається за Учасником протягом 12 місяців з моменту отримання. 

8. Правила нарахування та виплат Компенсацій 

8.1. Після реєстрації Змонтованого обладнання на Сервісного Порталі Учасник набуває право 

отримати Компенсацію за Змонтоване обладнання. 

8.2. Перелік обладнання, за реєстрацію якого передбачена Компенсація наведені в Додатку 1 Правил.

8.3. Сума Компенсації залежить від типу Змонтованого обладнання та Статусу інсталятора та 

встановлюється на дату та діє до встановлення нової суми компенсації. На 01.07.2018 сума 

компенсації дорівнює 100,00 грн. (сто гривень 00 коп.) за кожен Бонусний бал, нарахований Учаснику 

при реєстрації Змонтованого обладнання. 

8.4. Виплата Компенсацій Учаснику відбувається зі встановленою ТОВ «ІНСТАЛ ЦЕНТР» періодичністю.

8.5. При виплаті Компенсації Учасник отримує грошові кошти, які дорівнюють сумі Компенсацій за все

зареєстроване Змонтоване обладнання протягом відповідного періоду, за вирахуванням 

встановлених законодавством України податків та зборів. 



8.6. Порядок виплати Компенсацій Учаснику встановлюються окремим Договором про надання 

маркетингових послуг, що є договором приєднання між ТОВ «ІНСТАЛ ЦЕНТР» та Учасником 

Програми. 

9. Права та обов’язки учасників та організаторів Програми 

9.1. ТОВ «ІНСТАЛ ЦЕНТР» залишає за собою право вносити зміни або доповнення в Правила 

Програми, змінювати назву Програми, дизайн, додавати або виключати зі списку обладнання, за яке 

нараховуються Бонусні бали, кількість Бонусних балів, які нараховуються за Змонтоване обладнання, 

додавати або виключати зі списку Винагороди, змінювати суми Компенсацій за Змонтоване 

обладнання, а також періодичність виплати Компенсацій. 

9.2. Про всі зміни, які описані в п.7.1, Учасників повідомляють на сайті https://instalcenter.com.ua, або 

на інших інтернет-ресурсах ТОВ «ІНСТАЛ ЦЕНТР», або за допомогою електронної пошти, або іншими 

способами. 

9.3. В разі, якщо Учасник продовжує приймати участь у Програмі після змін, описаних у п 7.1, 

вважається, що він погоджується з цими змінами. 

9.4. В разі порушення Учасником Правил ТОВ «ІНСТАЛ ЦЕНТР» направляє Учаснику повідомлення про 

характер порушення та рекомендації, щодо виправлення даного порушення. В разі повторного 

порушення Учасником Правил ТОВ «ІНСТАЛ ЦЕНТР» однобічному порядку блокує Бонусний Рахунок 

Учасника та виключає його з Програми. При цьому бонусні бали анулюються. 

9.5. ТОВ «ІНСТАЛ ЦЕНТР» може прийняти рішення про зупинку Програми в будь-який час та з будь-

якої причини, попередньо повідомивши про це учасників на сайті https://instalcenter.com.ua, або на 

інших інтернет-ресурсах ТОВ «ІНСТАЛ ЦЕНТР», або електронною поштою або іншими доступними 

способами. 

9.6. ТОВ «ІНСТАЛ ЦЕНТР» не несе відповідальності за неналежне ознайомлення Учасників з Правила 

Програми, а також за ненадання або неповне надання Учасником інформації, необхідної для 

отримання Винагород. 

9.7. ТОВ «ІНСТАЛ ЦЕНТР» має право проводити в рамках Програми додаткові акції шляхом публікації 

їх умов на сайті  https://instalcenter.com.ua, або на інших інтернет-ресурсах ТОВ «ІНСТАЛ ЦЕНТР», а 

також повідомивши Учасників електронною поштою або іншими доступними засобами. 

9.8. Учасник має право отримувати інформацію про Програму та її зміни на сайті 

https://instalcenter.com.ua, або на інших інтернет-ресурсах ТОВ «ІНСТАЛ ЦЕНТР», або електронною 

поштою або у торгівельних представників ТОВ «ІНСТАЛ ЦЕНТР». 

9.9. Учасник має право отримувати інформацію щодо свого Бонусного рахунка на Сайті організатора 

за адресою https://instalcenter.com.ua. 

9.10. Учасник має право розпоряджатися Бонусними балами на власний розсуд, якщо це не 

суперечить Правилам Програми.

https://instalcenter.com.ua/
https://instalcenter.com.ua/
https://instalcenter.com.ua/
https://instalcenter.com.ua/
https://instalcenter.com.ua/


Додаток 1
Перелік обладнання, яке приймає участь у Програмі лояльності ІНСТАЛ+











Додаток 2
Список Винагород










