
Детальна інформація для фахівця з продажу 
Клімат Бонус - універсальна програма лояльності 

Компанія «КиевКлимат» за підтримки Gree Electric Appliances. Inc створила для 
монтажників і продавців кліматичної техніки Gree унікальну програму лояльності. 
Завдяки мобільному додатку «Клімат Бонус» встановленому в пристроях зв'язку, 
кожен монтажник і продавець має можливість отримати винагороду в обмін на 
інформацію про продажі і / або установках кліматичної техніки Gree побутової серії. 
Для цього потрібно лише заповнити відповідні поля в мобільному додатку. 

Клімат бонуси - це бали, які нараховуються на персональний рахунок учасника 
програми лояльності. Виплата відбувається, при бажанні, шляхом поповнення 
рахунку мобільного телефону або рахунку особистої банківської карти, реквізити 
якої вказуються учасниками в самому мобільному додатку. Кожен монтажник і 
продавець, який встановив мобільний додаток «Клімат Бонус», надає згоду на 
обробку та зберігання своїх персональних даних. У разі відмови надати свої 
персональні дані, реєстрація і подальша участь в програмі не представляються 
можливими. 

Опис програми лояльності «Клімат Бонус» для продавців 

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»). 

Для реєстрації продажу необхідно заповнити наступні поля: 

• Ім'я та прізвище покупця 
• номер телефону покупця 
• email покупця 
• модель придбаного кондиціонера Gree побутового типу 

Всі поля, крім поля email обов'язкові до заповнення. При реєстрації в мобільному 
додатку «продажу» є можливість додати до 3-х моделей кондиціонерів побутового 
типу, якщо продаж була проведена одному покупцеві. Після заповнення всіх полів 
необхідно натиснути кнопку «Зареєструвати». 

Після натискання кнопки «Зареєструвати», відбувається перехід на сторінку з 
підказкою. У ній увагу продавця (і монтажника) 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. 

Важливо, що нарахування бонусів за продажу відбувається тільки в тому випадку, 
якщо дані зазначені в реєстрації продажу були підтверджені клієнтом в реєстрації 
гарантійного талона сайті https://warranty.gree.com.ua/ 



Якщо дані про продажі залишилися непідтвердженими більше 30 календарних днів, 
така реєстрація продажу вважається непідтвердженою і через вказаний період часу 
бонус за неї не нараховується. Так само бонус за реєстрацію продажу не 
нараховується, якщо Продавець (або Монтажник) в якості клієнта вказує себе і свій 
контактний номер. Така реєстрація суперечить правилам програми «Клімат бонус», 
а Продавець (або Монтажник) помічений в систематичному порушенні правил буде 
заблокований. 

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. 

Винагорода за одну реєстрацію «Продажі» побутового кондиціонера Gree 
потужністю 07 або 09 дорівнює 120 бонусів, а за реєстрацію «Продажі» побутового 
кондиціонера Gree потужністю 12, 18, 24, а також мультисистем серії Free match 
настінного типу (Change, Smart, U-Crown ) одно 140 бонусів. 

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 «Гаряча лінія» 
або перейшовши там же в розділ «Допомога». 

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

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


