Офіційні правила участі в рекламній Акції
«Збирай Знижки»
(надалі – Акція)
1. Організатор Акції
1.1. Організатором Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «Філіпс
Україна».
Місцезнаходження Організатора: Україна, 03038, м. Київ, вул. М. Грінченка,
4, Бізнес Центр Горизонт Парк, корп. 2, 4-й поверх
2. Мета проведення Акції
Метою проведення Акції є просування продукції, що реалізується
Організатором Акції на ринку України та привернення уваги споживачів до цієї
продукції,
стимулювання
споживачів
до
придбання
продукції
під
торговельною маркою Philips.
3. Акційна продукція
В Акції приймають участь такі товари ТМ Philips: S7510/41, FC8588/01,
HD8425/21, HD3139/03, HR1646/00, QG3371/16, BHD176/00, HD4681/05,
GC2980/70, HD2630/20
(надалі - Акційна продукція).
4. Учасники Акції
4.1. До участі в Акції запрошуються всі дієздатні громадяни України, які
проживають на території України, досягли повноліття (18 років) та які в
період проведення Акції виконали всі правила та умови цієї Акції, наведені
нижче (далі – Учасники).
4.2. Учасниками не визнаються і не мають права брати участь в Акції наступні
особи:
працівники та представники (а також їх найближчі родичі: чоловік або
дружина, дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) будь-якої
компанії, залученої до організації та проведення Акції;
5. Тривалість Акції
Акція триває з 13 березня 2017 року по 21 травня 2017 року включно (надалі
- Період проведення Акції).
6. Територія проведення Акції
6.1. Акція проводиться у магазинах МегаМаркет, що розташовані за
адресами:
м.Київ вул. Горького,50 (Антоновича,50)
м.Київ вул. Сурікова, 3А
м.Київ вул. Гетьмана, 6
м.Бровари, вул. Київська, 316
с.Гатне, вул. Київська, 2-В, корпус 1
с.Ходосівка, Обухівське шосе, 1, буд.16
7. Умови прийняття участі в Акції
7.1. Для прийняття участі в Акції зацікавлена особа, яка задовольняє всім
вимогам до Учасника Акції, повинна:
- у Період проведення Акції зробити будь-яку покупку в супермаркеті
УльтраМаркет по вул. Горького,50(вул.Антоновича,50), вул. Сурікова,3А, вул.
Гетьмана, 6, м.Бровари, вул. Київська, 316, с.Гатне, вул. Київська, 2-В,
корпус 1, с.Ходосівка, Обухівське шосе, 1, буд.16 на суму понад 50 грн. в
період дії Акції.
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- На касі отримати буклет і бонусні фішки (з розрахунку: за кожні 50 грн. – 1
бонусна фішка). Бонусні фішки касир видає разом з чеком.
- Вклеїти необхідну кількість бонусних фішок в буклет. В одному буклеті
можуть бути зібрані фішки для придбання одного чи декількох видів акційної
продукції.
- В період дії акції на демонстраційному стенді обрати акційний товар.
Передати касиру буклет з вклеєними бонусними фішками разом з обраним
акційним товаром та отримати знижку до -29% від звичайної ціни на акційний
товар.
Увага!
Кількість товарів по акції обмежена. У період проведення акції не
гарантується наявність повного асортименту акційного товару. Виплата
грошової компенсації знижки не відбувається.
Модель та колір Акційних товарів може відрізнятися від зображень на
рекламних матеріалах Акції.
Організатор залишає за собою право встановлювати конкретний розмір
знижки на кожну окрему одиницю Акційних товарів на власний розсуд в
межах встановленого розміру знижки. Організатор несе відповідальність за
якість Акційної продукції, її анонсовану вартість та пов’язані з цим
заяви/скарги Учасників Акції.
8. Інші умови
8.1. Виконавець Акції здійснює виконання податкових зобов'язань відповідно
до законодавства України.
8.2. Всі Учасники Акції, беручи в ній участь, погоджуються з цими правилами
та зобов'язуються дотримуватись і виконувати їх. Учасник Акції, що порушив
будь-які правила Акції та/або здійснює акти шахрайства та обману для
отримання Акційного товару, у будь-якому випадку втрачає право на
отримання Акційного товару.
8.3. Ці Правила, а також зміни та/або доповнення до них, набувають чинності
з моменту їх розміщення на території проведення Акції, в кожному
торговельному центрі біля місця розміщення Акційних товарів.
8.4. Будь-які витрати Учасника Акції, пов’язані з отриманням Акційного товару
згідно цих Правил, несе Учасник за власний рахунок і вони не підлягають
компенсації.
8.5. Будь-які спірні питання, та (або) питання, не врегульовані цими
Правилами, вирішуються шляхом переговорів між Організатором та учасником
Акції. Будь-які претензії з боку Учасників акції вирішуються Організатором
самостійно.

Назва

бритва
пилосос
кавоварка
мультиварка
блендер
тример
фен
чайник
праска
тостер

Модель

S7510/41
FC8588/01
HD8425/21
HD3139/03
HR1646/00
QG3371/16
BHD176/00
HD4681/05
GC2980/70
HD2630/20

Ціна під
час акції

Регулярна
ціна

3 499.00

4 299.00
3 999.00
4 199.00
1 999.00
1 799.00
1 649.00
1 099.00
989.00
999.00
1 099.00

3 249.00
2 999.00
1 699.00
1 449.00
1 222.00
799.00
789.00
769.00
829.00

Знижка для
споживача в
%
-19%
-19%
-29%
-15%
-19%
-26%
-27%
-20%
-23%
-25%

Кількість
фішок
18
18
16
12
10
8
6
6
6
6
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