
Детальна інформація для фахівця з монтажу 
Після скачування програми з Android Play Market необхідно зареєструвати особисті 
дані і ввести код з смс повідомлення, яке прийде на персональний номер телефону, 
для активації облікового запису. Далі в програмі пропонується вибрати інтерфейс 
для користувачів, які хочуть зареєструвати тільки продаж (відповідно «Я 
Продавець») обладнання Gree або ж продаж і монтаж (інтерфейс «Я Монтажник»). 

В реєстрації монтажу необхідно коректно заповнити наступні інформаційні поля: 

• модель внутрішнього блоку (сканувати з програми серійний номер 
внутрішнього блоку); 

• модель зовнішнього блоку (сканувати з програми серійний номер 
внутрішнього блоку); 

• Далі йде блок інформації про покупця, необхідний для заповнення: 
o ім'я покупця; 
o прізвище покупця; 
o контактний номер покупця (бажано мобільний); 
o email покупця; 
o номер гарантійного талона; 
o адреса установки (включно з містом, вулицю, номер будинку і 

квартири, якщо такий є). 

Всі поля обов'язкові до заповнення. В кінці необхідно сканувати секретний qr-код з 
пакету «Для монтажника». 

Звертаємо Вашу увагу, що QR-код можна відсканувати лише один раз. 

Внесення всіх актуальних даних про монтаж необхідно здійснювати виключно після 
того, як відбувся монтаж, а не в момент, коли він тільки планується. 

У разі, якщо користувач вказав некоректні контактні дані клієнта або недійсний 
серійний номер, він може виправити дану інформацію протягом 30 робочих днів з 
моменту подачі заявки. Якщо коригування не внесені протягом цього періоду часу, 
то така заявка блокується і нарахування бонусу за нею стає недоступним. 

При виявленні маніпуляцій з даними користувач може бути заблокований без 
виплати накопичених бонусів. 

Після внесення всієї необхідної інформації, потрібно натиснути кнопку 
«Зареєструвати». Після натискання кнопки «Зареєструвати», відбувається перехід 
на сторінку з підказкою. 

У підказці увагу користувача звертається на те, що після реєстрації даних покупця 
інформація передається на сервер програми «Клімат Бонус». Нарахування бонусів 
відбувається після перевірки зареєстрованої інформації на протязі 14-ти робочих 
днів. 

Винагорода за одну реєстрацію «Монтажу» побутового кондиціонера Gree 
потужністю 07 або 09 дорівнює 200 бонусів, а реєстрацію «Монтажу» побутового 



кондиціонера Gree потужністю 12, 18, 24, а також мультисистем серії Free match 
настінного типу (Change, Smart, U-Crown) дорівнює 220 бонусів. 

Програма лояльності «Клімат бонус» передбачає можливість оформлення виплати 
шляхом поповнення мобільного рахунку або поповнення рахунку особистої 
банківської карти. Для цього необхідно вибрати одну із запропонованих опцій в 
розділі «Оформити виплату». Після відправки даних, необхідних для виплати 
бонусів, з'являється інформація, що запит прийнятий в обробку і на протязі 7 
робочих днів буде проведена виплата. 

Всі нарахування бонусів і виплати можна перевірити в особистому кабінеті 
користувача. Або звернутися за допомогою на гарячу лінію, натиснувши на знак 
питання в правому верхньому кутку і вибравши з меню, що випадає «Гарячу лінію» 
або перейшовши там же в розділ «Допомога». 

У разі внесення некоректних даних або невнесення всіх необхідних даних - бонус за 
монтаж не нараховується. 

Користувачі викриті в маніпуляції даними або навмисному внесенні неправдивих 
даних, будуть блокуватися від участі в програмі. 

Так само звертаємо Вашу увагу, що при реєстрації об'єкта (готель, завод, магазин і 
тд.) На якому встановлено більше 10 сплит систем Gree інформація про монтажах 
подана в програму лояльності не може виходити з одного джерела. Тобто один 
монтажник не може зареєструвати більше 10 монтажів по одному об'єкту. Це 
суперечить правилам участі в «КліматБонус». 

Реєстрація сервісного обслуговування в програмі «Клімат Бонус» 

В реєстрації сервісного обслуговування необхідно коректно заповнити наступні 
інформаційні поля: 

• прізвище покупця; 
• ім'я покупця; 
• контактний номер покупця (бажано мобільний); 
• номер гарантійного талона (якщо такий є); 
• адреса сервісного обслуговування кондиціонера (включно з містом, вулицю, 

номер будинку і квартири); 
• модель внутрішнього блоку (сканувати з програми серійний номер 

внутрішнього блоку). 

Після заповнення всіх полів натиснути кнопку «Зареєструвати». 

В даному розділі можна реєструвати інформацію про будь-якому сервісному 
обслуговуванні кондиціонера побутового типу. Будь то регламентне сервісне 
обслуговування, що проводиться щорічно для підтримки 5-ти річної гарантії, або 
будь-який інший сервіс наданий кондиціонеру Gree побутового типу. 

Винагорода за одну реєстрацію «Сервісного обслуговування» побутового 
кондиціонера Gree не залежно від потужності дорівнює 100 бонусів. 


