Mastercard-ისა და კარფურის
აქციის წესები და პირობები

Mastercard-ისა და კარფურის
აქციის წესები და პირობები
გადაიხადე Apple Pay-ით ან NFC მობილური საფულით და Mastercard-ით კარფურის
სუპერმარკეტებისა და ჰიპერმარკეტების ქსელში, ჩაერთე ლოიალობის
პროგრამაში და მიიღე გაორმაგებული ქულები.
2019 წლის 6 სექტემბრიდან - 15 დეკემბრის ჩათვლით გამოიყენე Apple Pay შენს
iPhone-ზე და Apple Watch-ზე ან NVC მობილური საფულე, გადაიხადე Mastercard-ით
საქართველოში არსებულ კარფურის სუპერმარკეტებისა და ჰიპერმარკეტების
ქსელში, ჩაერთე ლოიალობის პროგრამაში და დააგროვე ყოველ გადახდაზე
გაორმაგებული ქულები მაი ქლაბ _“Carrefour Georgia„ აპლიკაციაში ან დაგროვებით
ბარათზე.
ვინ იღებს აქციაში მონაწილეობას?
•
აქციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ მობილური მოწყობილობის
მფლობელებს, რომლებიც გადახდისას იყენებენ Apple Pay-ის Mastercard ბარათით.
•
NFC მობილური მოწყობილობის მფლობელებს, რომლებსაც მობილურ
საფულეზე მიმაგრებული აქვთ Mastercard ბარათი
რომელი ბარათები მონაწილეობს აქციაში:
აქციაში მონაწილეობს მხოლოდ:
•
ვითიბის, თიბისის, საქართველოს ბანკის და ლიბერთი ბანკის მიერ
გაცემული Mastercard ბარათი, რომელიც მიბმულია მობილურ საფულეზე.
რომელი მობილური საფულეები მონაწილეობს აქციაში?
•
აქციაში მონაწილეობს Apple Pay Mastercard ბარათით
•
TBC, BOG და VTB ბანკის მობილური საფულე Mastercard ბარათით
როგორ დავამატოთ ბარათი Apple Pay-ზე?
Mastercard-ის Apple Pay-სთან დაკავშირება მარტივია:
iPhone:
•
გახსენი აპლიკაცია Wallet.
•
დააჭირე ნიშანს «+» მარჯვენა ზედა კუთხეში.
•
iTune-ის ანგარიშთან მიბმული საკრედიტო ან სადებეტო ბარათის
დასამატებლად შეიყვანე მისი უსაფრთხოების კოდი.
•
ან აირჩიე «Add a different card» და დაასკანერე ბარათის ინფორმაცია iPhone-ის
კამერის გამოყენებით.
Apple Watch
•
გახსენი iPhone-ზე აპლიკაცია Watch.
•
შედი განყოფილებაში «Wallet & Apple Pay» და აირჩიე პუნქტი «Add Credit or Debit
Card».
•
iTune-ზის ანგარიშთან მიბმული საკრედიტო ან სადებეტო ბარათის
დასამატებლად შეიყვანე მისი უსაფრთხოების კოდი.
•
ან აირჩიე «Add a different card» და დაასკანერე ბარათის ინფორმაცია iPhone-ის
კამერის გამოყენებით
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როგორ, როდის და სად შემიძლია ქულების დაგროვება და გადახდა?
•
ქულების დასაგროვებლად აუცილებელია კარფურის MyClub ლოალობის
პროგრამაში ჩართვა, ამისათვის უნდა გადმოწერო აპლიკაცია - Carrefour Georgia და
დარეგისტრირდეთ აპლიკაციაში, ან აიღოთ დაგროვების ბარათი კარფურის
ნებისმიერ ფილიალში. კარფურში ყოველი გადახდისას სალაროსთან წარადგინეთ
მაი ქლაბ ბარკოდი.
•
სუპერმარკეტებისა და ჰიპერმარკეტების ქსელ კარფურის ნებისმიერ
ფილიალში პროდუქციის Apple Pay ან სხვა მობილური საფულით Mastercard-ით
გადახდისას კუთვნილი ქულები ავტომატურად გიორმაგდებათ
•
ქულების გადაცვლა შესაძლებელია კარფურში ნებისმიერ პროდუქტზე და
ნებისმიერ დროს.
როგორ ანგარიშდება ქულები?
•
კარფურში მაი ქლაბ სააქციო პროდუქციაზე 1 ლარზე გროვდება 1 ქულა,
ხოლო Mastercard - ით ნებისმიერი მობილური საფულით გადახდისას ქულები
ორმაგდება ანუ მაი ქლაბ სააქციო პროდუქციაზე 1 ლარი = 2 ქულას
•
100 ქულა=10 ლარს
•
100 ქულის დაგროვებამდე ქულების გახარჯვა შეუძლებელია
•
ქულების დაგროვების მაქსიმალური ზღვარი არ არსებობს.
•
დაგროვებული ქულები იცვლება კარფურში შესაბამისი ღირებულების
ნებისმიერ პროდუქტში (100 ქულით შესაძლებელია 10 ლარის პროდუქცია შეიძინო
და ა.შ)
რამდენი ტრანზაქციის განხორციელება შემიძლია დღეში?
•
დღიური ტრანზაქციების რაოდენობა შეუზღუდავია
ტრანზაქციის გაუქმებისას, რა მოუვა ტრანზაქციის შესრულების დროს დაგროვილ
ქულებს?
•
იმ შემთხვევაში, თუ გააუქმებთ შესრულებულ ტრანზაქციას (ე.წ. რევერსალი),
არსებული ქულების ნაშთიდან ჩამოიჭრება მოცემულ ტრანზაქციაზე გადახდისას
დარიცხული ქულების ოდენობა.
შემიძლია თუ არა ქულების თანხაზე გადაცვლა?
•
ქულების თანხაზე გადაცვლა არ არის შესაძლებელი
სად და რამდენ ხანში მივიღებ ინფორმაციას დაგროვილი ქულების რაოდენობის
შესახებ ?
•
დაგროვილი ქულები აისახება ქვითარზე, Carrefour Georgia აპლიკაციაში, ან
მაღაზიაში კლიენტთა მომსახურების ცენტრში კარფურის თანამშრომლის
დახმარებით.
•
ქულები აისახება ტრანზაქციის დასრულებისთანავე
როდის უქმდება მაიქლაბი/ქულები?
•
კარფურის მაი ქლაბ ანგარიში უქმდება მხოლოდ მისი 1 წლიანი უმოქმედობის
შემთხვევაში.
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