Правила проведення Акції

Організатор акції:
ПП «ТРІСА», 69035, м. Запоріжжя, вул. Заводська, 3/63
Тел/Факс: (061) 220-97-85

Умови Акції:
1. Зробіть будь-яку покупку в супермаркетах «МегаМаркет» на суму понад 50 гривень в
період з 14.07.2017 по 12.11.2017 року включно.
2. На касі отримайте буклет і бонусні фішки (з розрахунку: за кожні 50 гривень,
витрачених в супермаркетах «МегаМаркет», Ви отримуєте 1 бонусну фішку). Бонусні
фішки касир зобов’язаний видати Вам разом з чеком.
3. Вклейте необхідну кількість бонусних фішок в буклет (купон для вклеювання фішок). В
одному купоні можуть бути зібрані фішки для придбання одного або декількох видів
акційної продукції.
4. На демонстраційному стенді оберіть акційний товар. Передайте касиру Ваш буклет з
вклеєними бонусними фішками разом з обраним акційним товаром в період з 14.07.2017
по 19.11.2017 року включно та отримайте знижку від звичайної ціни на акційний товар в
супермаркетах «МегаМаркет», при наявності там товару.
5. Після покупки акційного товару зі знижкою відрізне поле буклету з наклеєними
фішками, пред'явлене учасником акції, залишається у касира.
Увага! Кількість товарів по акції обмежена. У період проведення акції не гарантується
наявність повного асортименту товару.
Організатор акції залишає за собою право достроково припинити акцію у випадку повного
розпродажу товару, попередньо повідомивши про це Учасників шляхом розміщення
інформації в торгових залах супермаркетів «МегаМаркет».
Виплата грошової компенсації знижки не відбувається.
Бонусні фішки не є платіжним засобом або цінним папером.
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.
Телефон консультаційної лінії: (067) 835 62 23
Вартість дзвінків згідно тарифів Вашого оператора. Дзвінки приймаються по буднях з 9.00
до 17.00

Таблиця 1. Кількість фішок для придбання акційних товарів зі знижкою

Роздрібна
ціна з ПДВ,
грн

Акційна
ціна
з ПДВ, грн

Кількість фішок для покупки за
акційною ціною

1038,00

329,00

20

2678,00

799,00

20

2518,00

689,00

20

1 138,00

539,00

10

Goodyear Рюкзак маленький 31,5 х 13 х 40 см

658,00

309,00

5

Goodyear Сумка для косметики і дорожніх речей
(несесер) 28 х 21 х 6 см
Goodyear Сумка універсальна чорна 49 х 28 х 16 см

498,00

229,00

5

1 118,00

529,00

10

Goodyear Сумка універсальна біла 42 х 29,5 х 17 см

1 178,00

559,00

10

Найменування Акційного товару

Goodyear Сумка дорожня 54 х 22,5 х 30 см
Goodyear Сумка-валіза на колесах з висувною
ручкою 22 х 38 х 55 см
Goodyear Сумка дорожня на колесах з висувною
ручкою 60 х 30 х 33 см
Goodyear Рюкзак великий 45 х 31 х 11 см

Перелік та місцезнаходження супермаркетів «МегаМаркет», в яких проводиться Акція:
Місто

№

Адреса

1

м. Бровари

вул. Київська, 316

2

с. Гатне

вул. Київська, 2-В , корпус 1

3

м. Київ

вул. Горького, 50 ( вул. Антоновича, 50)

4

с. Ходосівка

Обухівське шосе,1, буд. 16

