
 

 قانون برنامج ديما أركول

    تعريف

 -برنامج ديما أركول هو برنامج الوفاء الخاص بالصباغ طورته شركة أركول لتوطيد العالقة القوية للشركة مع الحرفين

 -هذا البرنامج يمكن المشترك من جمع وحدات أركول و استبدالها بقسائم شراء.

 

  شروط االشتراك في البرنامج

ك حساب شخصيفي المغرب و يمتل     - االشتراك في برنامج ديما أركول مفتوح مجانا لكل شخص يمارس مهنة الصباغة 

ديما أركول ساري المفعول.   

   -  شروط االشتراك في برنامج ديما أركول و االمتيازات التي تنتج عنها تحددها شركة أركول التي لها الحق في

 مراجعتها.

 

ءشروط و كيفية تفعيل وحدات الوفا  

وحدات الوفاء التي يحصل عليها عند شراء منه لكل مشترك في برنامج ديما أركول حساب شخصي يجمع فيه رصيد -  

.منتوجات أركول المعنية بهذا البرنامج    

.الوحدات المتعلقة بطلبية غير مستلمة أو مرجوعة تعتبر ملغاة .- 

.ية أو عن طريق الخطأتمنع كل عملية تمرير للوحدات بين األرصدة سواء ا كانت مجان .- 

    ال قيمة تجارية أو عينية أو تبادلية لوحدات الوفاء و بالتالي كل بيع أو تبادل- للوحدات ممنوع و تلغى دون تعويض كل

وحدة استبدلت أو مررت للغير أو  وهبت أو بيعت خرقا لهذا البند من قانون برنامج ديما أركول.  

     

 حساب الوحدات

رفي داخل علبالتي يجدها الح  (Code à barres)  تحتسب الوحدات عند كل تسجيل لقسائم الربح المرمزة بأشرطة -  

البرنامج(  منتوجات أركول )أنظر جدول المنتوجات على دليل     

 -  كل رقم سري موجود بداخل القسيمة يتم احتسابه مرة واحدة فقط و بعدها يعتبر ملغى.

  -  لكل مشترك الحق في اإلطالع على رصيده الفعلي من وحدات الوفاء على الحساب الشخصي عبر البوابة اإللكترونية

الهواتف الذكية. أو تطبيق ديما أركول على   

.مدة صالحية الوحدات : سنتان -  

 

 استبدال الوحدات بالهدايا

.الهدايا عبارة عن قسائم شراء بقيمة مجموع الوحدات المحصل عليها .- 

وحدات تعادل 10كل   0،5 درهم.  .- 

. وحدة هو الحد األقصى100000وحدة هو الحد األدنى لتحويل الوحدات و 10000 -  

الوحدات المربوحة ليست لها    أية قيمة مالية وال تستبدل نقدا بل مقابل قسائم شراء.   - 



. القسائم ال يمكن إلغاء الطلب وإرجاع قيمة الوحدات للرصيدبعد طلب   -   

تتحمل أركول أي تعويض ناتج عن  أركول مسؤولية نوعية تصرف الزبون بالقسائم بعد ربحها وال ال تتحمل شركة

  اإلستخدامات اللتي ال تراعى فيها شروط  منتجها

  -  يمكن لشركة أركول أن تقوم بعروض تحفيزية معينة و تقوم بإعالم الزبون بها في حينها

 

 تعليق اإلنخراط و مصادرة الرصيد

. ول الحق في تعليق كل إنخراط تم خرقه لشروط البرنامجلشركة أرك - 

. أشهر 6يلغى كل انخراط لم يسجل وحدات إضافية في رصيده خالل  - 

  -  في حالة تعليق اإلنخراط و قفل الرصيد يخسر المشترك كل حق في طلب اإلستبدال لرصيده من الوحدات بالهدايا و ال

. يمكنه إدعاء أي حق في التعويض   

 

أو إيقاف البرنامجتغيير   

  -في حالة إيقاف برنامج ديما أركول تلتزم شركة أركول بمنح المشتركين مدة

  شهرين إلستبدال وحداتهم بدءا من تاريخ   اإليقاف .

 -تحتفظ شركة أركول بحق تغيير شروط البرنامج.

 

 تقريرات متنوعة

. اكل مشترك يصرح باإلطالع على شروط برنامج ديما أركول و بقبوله - 

 -قانون هذا البرنامج مودع عند األستاذ إحسان بنسودة موثق بالدارالبيضاء.

 

 


