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1.  Ремонтно-Строительное Управление (м.Одеса)
2. Інстал Центр - монтаж інженерних систем (м.Рівне)
3. Дизайнер інтер’єру - Анна Ковбан
4. Дизайнер інтер’єру - Катерина Готшлак
5.Студія дизайну інтер’єру - «Інтердизайн»
6. Студія дизайну інтер’єру - «DD Studio»
77. Відділ ремонтних послуг - «Fox building company»
8. Гіпермаркет меблів - «ROLF»
9. Будівельний Гіпермаркет - «Олді»
10. Атель’є кераміки - «Атем»
11. Кераміка - «Ермітаж»
12. Студія кухонь - «Імперія кухонь»
13. Магазин світла - «Вольт»
114. Магазин сантехніки та керамічної плитки - «ДІМ»
15. Магазин сантехніки та керамічної плитки - «СанТехБуд»
Повний перелік компаній-партнерів дивіться на сайті premium-space.ua
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Стати учасником програми лояльності можна за умови:

 - придбання квартири/комірки/комерції будь-якої площі у період з 2015 

року по т.ч. у будь-якому житловому комплексі Групи компаній Premium 

Space. 

 - отримати від менеджера повідомлення з електронною карткою з 

присвоєнним статусом. 
   

УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ ЛОЯЛЬНОСТІ МЕХАНІКА РЕЄСТРАЦІЇ У ПРОГРАМІ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ:
Протягом 72 годин з моменту підписання договору про купівлю квартири/комірки/комерції 

менеджер має внести дані у таблицю «Програма лояльності – список учасників» та 

повідомити, за допомогою повідомлення (Viber/telegram/What's up), нового учасника про його 

статус та привілеї які він отримає.

Якщо учасник прогЯкщо учасник програми купує наступну нерухомість, протягом 72 годин перераховується 

його кількість балів. У разі переходу на наступний рівень, менеджер має повідомити 

учасника шляхом повідомлення про зміну статусу у Програмі лояльності.
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Віртуальна карта лояльності надіслана у повідомленні 
(Viber/telegram/What's up)

ФОРМА ПРОГРАМИ:УМОВИ НАРАХУВАННЯ БАЛІВ



перших квадратних метрів
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СТАТУСИ
ПРОГРАМИ ЛОЯЛЬНОСТІ



перших квадратних метрів
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СТАТУСИ
ПРОГРАМИ ЛОЯЛЬНОСТІ

дивитись у додатку 1 дивитись у 
додатку 1

(при наявності)

(при наявності)

(при наявності)

(при наявності)
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дивитись у додатку 1

(при наявності)

(при наявності)
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Привілеї згідно статуса можна використати з моменту 
отримання повідомлення про присвоєння/підвищення 
статуса у Програмі лояльності. 
Використання привілеїв контролюється через Центр 
продажів ГК Premium Space. 

УУчасник програми має звернутись до свого менеджера 
та заявити про намір використання привілеїв наданих 
Програмою. Менеджер має забезпечити зв’язок 
компанії-партнера з учасником Програми лояльності 
та врахувати знижку при розрахунку вартості послуг.

ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ПРИВІЛЕЇВ



ІНШІ УМОВИ: ІНШІ УМОВИ:

  1. Обмін привілеїв у грошовий еквівалент не здійснюється
  2. Статус не можна придбати за гроші, лише шляхом придбання 
квадратних метрів у ГК Premium Space
  3. Знижки не підсумовуються: можна скористатись привілеями 
(знижками) від Програми або акційною пропозицією місяця  
    4. Якщо учасник продає свої квадратні метри, то у нього залишається 
присвоєний йому раніше СТАТУС у Програмі. 
  5. Якщо учасник програми надає клієнта «за рекомендацією», то він 
може замість грошової винагороди отримати додаткові бали для 
підвищення свого статуса.
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