
 

 

УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ КАРТИ MANGO VIP 

 

Знижка власника карти 

1 Карту MANGO VIP (далі «Карта») можна отримати після придбання товарів за 

звичайними цінами на суму мінімум 8,000 гривень за одним чеком або за різними 

чеками протягом одного місяця в будь-якому з магазинів MANGO в Україні, вказаних на 

сайті www.mango.com/mangocard. Для отримання карти MANGO VIP  заявка повинна бути 

належним чином заповнена та супроводжуватися підтвердженням покупки (із 

зазначенням мінімальної суми покупки в розмірі 8,000 гривень), виданим будь-яким 

магазином MANGO в Україні. 

2 Власник картки має право на 10% знижку (далі «Знижка власника карти») на будь-яку 

покупку товарів за звичайними цінами в будь-якому з магазинів MANGO в Україні, 

вказаних на сайті: www.mango.com/mangocard.  

3 Придбання товарів зі знижкою, на розпродажі, акціях та окремої неакційної продукції, 

товарів, помічених зірочкою (*) або колом (O), товарів, придбаних за допомогою з 

подарункових та торгових ваучерів, та покупки за знижками для персоналу не підпадають 

під дію Знижки власника карти. Дві карти не можуть разом використовуватися для 

накопичувальних знижок. 

 

Карта 

1 Карта дійсна протягом 1 року з дати реєстрації в програмі.  

2 Карта має надаватись в касу безпосередньо перед оплатою для визначення права 

власника на знижку.  

3 Карта не підлягає передачі або переуступці та призначена для особистого використання 

її власником. Кредитної лінії не надається. Карта не є кредитною або платіжною і може 

використовуватися тільки для привілеїв, вказаних в даному документі.  

 

Втрата та викрадення Карти 

1 У випадку загублення, пошкодження або викрадення Карти вона не підлягає заміні.  

 

Зміна та скасування 

PUNTO FA, S.L. залишає за собою право в будь-який час на власний розсуд без 

попереднього повідомлення змінювати або доповнювати умови, вказані в даному 

документі, та збільшувати, зменшувати або іншим чином змінювати Знижку власника 

карти. 

http://www.mango.com/mangocard
http://www.mango.com/mangocard


 

 

Інші положення 

1 Пропозиція подати заяву на карту MANGO VIP дійсна протягом обмеженого періоду 

часу і може бути відкликана без попереднього повідомлення на власний розсуд PUNTO 

FA, S.L. 

2 PUNTO FA, S.L. залишає за собою право відхилити будь-яку заявку, припинити дію будь-

якої Карти, відмовити в заміні будь-якої втраченої, пошкодженої або вкраденої Карти, 

коли вважатиме такі дії доцільними, на свій розсуд, без необхідності визначення будь-

яких підстав будь-якому заявнику, власнику карти або будь-який іншій стороні. 

3 Рішення PUNTO FA, S.L. з усіх питань, пов'язаних з Картою, є остаточним, і по цим 

питанням не ведеться листування. 

4 PUNTO FA, S.L. не несе відповідальності перед будь-яким заявником, власником карти 

або будь-якою іншою стороною за будь-які збитки чи шкоду незалежно від обставин. 

5 Карта залишається власністю PUNTO FA, S.L. В разі знаходження карти, будь ласка, 

поверніть її до будь-якого магазину MANGO або MANGO TOUCH в Таїланді. 

6 Всі особисті дані обробляються та зберігаються PUNTO FA, S.L. в зареєстрованих офісах 

за адресою Пол. Инд. Рієра-де-Кальдас, Меркадерс 9-11, E-08184 Палау-соліта і Плегманс 

(Барселона), Іспанія, для управління Картою та відправки комерційної інформації про 

продукцію MANGO. Власники даних можуть здійснювати своє право на доступ, 

виправлення та скасування своїх даних за адресою online@mango.com. 

 

 


