Общи условия на Ваучерна бонус програма на КВС
България ЕООД
1. Организатор на настоящата бонус програма е КВС България ЕООД, наричана
по-долу за кратко КВС.
2. Програмата е със срок от 01.11.2020 г. до 15.06.2021 г.
3. Програмата е насочена към земеделски производители, желаещи да закупят
продукти на КВС, в срок и количества, даващи им право на определени
отстъпки от цената, съгласно условията на програмата.
4. „Ваучер за отстъпка“ или накратко „Ваучер“ е документът, даващ право на
определени отстъпки на всеки земеделски производител, който го попълни
правилно, ясно, четливо и без корекции и предостави на своя Дистрибутор.
5. Земеделският производител, попълнил Ваучер, съгласно условията на
програмата и по начина описан по-горе, след попълването се превръща в
Титуляр по ваучера.
6. Ваучерът трябва да бъде попълнен от Титуляра по него, като всички полета
и реквизити са задължителни за попълване. Попълва се задължително в
присъствието и с одобрението на служител на КВС, който удостоверява този
факт с полагане на специален печат върху Ваучера.
7. Отстъпките, предмет на Ваучера, които Титулярът по него има право да
ползва, са фиксирани и ясно посочени за всеки отделен продукт или
продуктова група и се дават само на тези земеделски производители, които
отговорят на условията, посочени във ваучера и предоставят на своя
Дистрибутор валиден и попълнен по настоящите правила ваучер.
8. Отстъпките, предмет на Ваучера, биват различни видове и тяхната валидност
и размер могат да зависят от изпълнението на различни условия, подробно
описани във ваучера.
9. Предоставеният Ваучер е валиден, в случай че бъде попълнен коректно,
съгласно настоящите общи условия и носи специален печат, положен от
служител на КВС.
10. При получаване на валиден Ваучер, дистрибуторът, участващ в ролята на
партньор в програмата предоставя на Титуляра по ваучера отстъпката
предвидена в него, съобразно с направената от Титуляра покупка на продукти
на КВС.
10.1.

При възникване на необходимост от промяна на параметри по ваучера,
това може да става само с одобрението на представител на КВС или
чрез издаване на нов ваучер, като старият се анулира.

11. Общия брой продукти за един Ваучер по програмата е ограничен до
разумното количество, необходимо за лично ползване от страна на Титуляра.
Ваучери с количества продукти, по-големи от 1000 единици са обект на
задължително потвърждение от управителя на КВС.
11.1.

Посочването във Ваучера на „Предпочитан дистрибутор“ не обвързва
Титуляра на Ваучера да представи Ваучера пред този дистрибутор.
Титулярът е свободен да представи ваучера пред всеки дистрибутор
на КВС, който е партньор по програмата.

12. По искане на представител/и на КВС, земеделските производители,
участващи в програмата в ролята си на Титуляри по ваучер, се ангажират да
предоставят заверени от тях преписи (копия) на документите, доказващи
участието им в програмата и закупуването на определени продукти на КВС, в
определени количества, даващи им правото на отстъпка по условията на
програмата, със заличени ценови параметри (например фактури за покупка,
ЧМР, приемо-предавателни протоколи или други придружаващи стоката
документи)“.
13. КВС си зпазва правото да откаже изплащането на определената отстъпка по
ваучер, по който липсват някои от гореописаните реквизити и по този начин
той не може да бъде счетен за валиден, при поискване не е предоставено
валидно доказателство за направената покупка или покупката е направена в
срок и размер, различен от изискванията за получаване на даден вид
отстъпка по Ваучер.
14. Бонус програмата на КВС е валидна до изчерпване на количествата продукти
предвидени по нея.
15. КВС си запазва правото да спре или прекрати програмата по всяко време,
уведомявайки дистрибуторите, без предизвестие и без да носи юридическа
или друга отговорност. Всички получени ваучери, отговарящи на условията
на програмата, представени пред дистрибутор на КВС, който е партньор по
програмата до момента на уведомлението ще се считат за валидни и
обвързващи КВС.

