ПРАВИЛА BLACK
1.

Загальні положення

1.1. Black - це програма лояльності (передплачений сервіс), учасникам якої надаються особливі умови
доставки та повернення замовлень (що відрізняються від умов, встановлених для покупців онлайн-майданчику
Kasta.ua, які не є учасниками Black), а також інші спеціальні пропозиції, відповідно до умов, зазначених в цих
Правилах.
2.

Оформлення та використання Black

2.1. Для оформлення Black необхідно перейти у відповідний розділ сайту kasta.ua (далі - Сайт) і
натиснути кнопку «Активувати Black».
2.2. Під час оформлення необхідно коректно ввести свої ПІБ та номер телефону. Номер телефону в
подальшому буде ідентифікатором учасника Black.
2.3. Вартість Black становить 299 грн, яку можна оплатити банківською картою Visa або MasterCard на
Сайті в момент оформлення;
2.4. Після оплати на електронну пошту учасника, вказану при реєстрації на Сайті, буде відправлено
лист-підтвердження про активацію Black. Якщо лист не було отримано, учасник повинен звернутися в службу
підтримки.
2.5. Покупець стає учасником Black і може почати користуватися спеціальними пропозиціями відразу
після отримання листа-підтвердження. Термін дії Black - 1 рік з моменту активації.
2.6. Користуватися спеціальними пропозиціями Black може виключно учасник, який оформив і оплатив
Black. Оформлення Black для третьої особи не передбачено.
2.7. Учасник не може відмовитися від Black, а кошти, сплачені при оформленні Black, не підлягають
поверненню, у тому числі у разі блокування Покупця Адміністратором Kasta.ua.
3.

Спеціальні пропозиції Black

3.1.

Учасникам Black надаються наступні спеціальні пропозиції:



безкоштовна1 доставка замовлень вартістю понад 99 грн. до відділень KastaPost;


сервіс «Примірка до оплати» і оплата частини товарів в замовленнях на відділеннях KastaPost для
учасників з KastaID (якщо до Покупця не застосовано обмеження способів оплати)2;

безкоштовна кур'єрська доставка замовлень вартістю понад 99 грн. за адресою, вказаною
учасником;




доставка до відділень «Нова Пошта» за спеціальною ціною:
-

19 грн. - для учасників, які оформили Black до 21 жовтня 2018 року включно;

-

25 грн. – для учасників, які оформили Black з 22 жовтня 2018 року до 27 травня 2019 року.

доставка до відділень «Justin» за спеціальною ціною з 1 лютого 2020 року:

- 39 грн. – для замовлень, вартість яких становить до 99 грн;
- 19 грн. - для замовлень, вартість яких становить більше 99 грн.

інші спеціальні пропозиції, про умови яких Учасник буде сповіщений окремо (шляхом розміщення
інформації на Сайті, відправки повідомлень на його e-mail/номер телефону тощо).
3.2. Доставка замовлень до відділень «Нова Пошта» для учасників, які оформлюють Black з 27 травня
2019 року здійснюється на загальних умовах (за стандартними тарифами перевізника).
4.

Повернення товарів

4.1. Учасники, які оформили Black до 31 березня 2019 року (включно), можуть безкоштовно повернути
товари у відділеннях «Нова Пошта» (до закінчення строку дії Вlack на рік).
4.2. Учасники, які оформили Black (або продовжили дію Black на місяць в порядку, встановленому
розділом 5 цих Правил) з 01 квітня 2019 року, здійснюють повернення товарів (зворотну доставку в інтернетмайданчик Kasta) на загальних умовах.

1

В цьому пункті і далі під «безкоштовною» доставкою (поверненням) мається на увазі, що вартість послуги була
оплачена при оформленні Black
2
Під KastaID мається на увазі ідентифікація покупця онлайн-майданчика Kasta.ua за допомогою технології
розпізнавання обличчя (створеної на базі Amazon Rekognition) для здійснення безконтактної оплати

5.

Black на місяць3

5.1.

У Покупця є можливість оформити Black, строк дії якого - 31 день з моменту активації.

5.2. Умови оформлення та використання Black на місяць встановлюються цими Правилами, включаючи
особливості, викладені в цьому розділі.
5.3.

Вартість Black на місяць становить 59 грн.

5.4. Умови Black на місяць, на яких Black було оформлено, зберігаються для учасника до спливу 31денного терміну.
5.5. Оформляючи Black на місяць, Покупець надає свою згоду на автоматичне продовження дії
програми лояльності на наступний місяць. Оплата здійснюється автоматично банківською карткою, яка
збережена в персональному кабінеті Учасника, за 1 день до початку нового місяця.
5.6. Якщо оплата не була проведена успішно, Учасник отримує відповідний лист-повідомлення, а Black
на наступний місяць не продовжується.
5.7. Учасник може відмовитися від автоматичного продовження, в тому числі з причин змін умов Black,
у відповідному розділі Сайту або відновити його в будь-який момент в той самий спосіб.
5.8. Учасник може відмовитися від чинного Black на місяць протягом 5 календарних днів з моменту
оплати за умови, що він не оформляв замовлення на Сайті в цей період. Кошти, сплачені при оформленні
Black, будуть повернуті на банківську картку.
6.

Інше

6.1. Якщо до Покупця застосовані обмеження способів оплати або блокування, термін дії Black
залишається незмінним (не зупиняється, не продовжується, не переноситься).
6.2. Дані Правила є невід'ємною частиною Угоди користувача. Оформлення та оплата Black вважається
акцептом цих Правил.

3

Тут і далі під «місяцем» мається на увазі 31 календарний день.

