
Правила акції «100 років Браун» 

 
1. ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ 

1.1. Організатором Акції «100 років Браун», у подальшому Акція, є ТОВ «ДЕЛОНГІ УКРАЇНА» надалі 
«Організатор».  

 

2. АКЦІЙНІ ТОВАРИ ТА ЗМІСТ АКЦІЇ 

2.1. Право на участь в Акції набувають всі споживачі, які протягом строку дії Акції придбають товар з 

лімітованої колекції 100 років торговельної марки «Braun» (перелік якого визначений в п. 2.2. Правил, в 

подальшому – Акційний товар) в магазинах роздрібної торгівельної мережі «Комфі», «Фокстрот», «Епіцентр», 
«Розетка» – за адресами, що зазначені в Додатку № 1 до цих Правил, а також в офіційних магазинах «Braun» (в 

роздрібних магазинах за адресами: м. Київ, вул. Берковецька, 6д та м. Київ, вул. Степана Бандери, 23).  

2.2. Під Акційним товаром розуміються товари торгової марки «Braun» наступних моделей: 

- занурювальний блендер MQ9125XS; 
- занурювальний блендер MQ3135BK; 

- цитрус прес CJ3050BK; 

- парова праска SI5088BK; 
- компактна прасувальна система IS2058BK; 

- електробритва MBS3; 

- електробритва MBS5; 
- електробритва MBS7; 

- електробритва MBS9; 

- набір для стрижки MBMGK5; 

- набір для стрижки MBMGK7; 
- набір для стрижки MBBT7; 

- епілятор MBSES5; 

- епілятор MBSES9; 
- епілятор MBSES9F; 

- фотоепілятор IPL MBSEP5.  

2.3.  Споживачі, які придбавають один або більше Акційних товарів в магазинах, зазначених в п.2.1. Правил 

протягом строку дії Акції отримують подарунок: еко-сумку (чорного кольору, брендовану написом: «Braun 100 
yrs», в подальшому – еко-сумка) безкоштовно. 

2.4. Споживач має право отримати лише одну еко-сумку (незалежно від кількості придбаних ним одиниць 

Акційного товару, одним чеком або різними).  
2.5. В разі повернення споживачем Акційного товару (відповідно до умов чинного законодавства України) 

– таке повернення можливе лише за умови повернення всього рекламного набору: Акційного товару та еко-

сумки.  
2.6. Подарунок вручається споживачу промоутером Організатора. Споживач, який придбав Акційний товар 

(Акційні товари), протягом строку дії Акції, звертається із чеком (який підтверджує факт придбання Акційного 

товару) до промоутера Організатора (який знаходиться в магазині) і промоутер видає споживачу подарунок.   

2.7. Організатор не несе жодної відповідальності в разі закінчення подарунків в магазинах, визначених в п. 
2.1. Правил.  

 

3. ТРИВАЛІСТЬ ТА ІНШІ УМОВИ АКЦІЇ 

3.1. Строк дії Акції з 08.02.2021 року до закінчення подарунків в магазинах (зазначених в п.2.1. Правил). 

3.2. Організатор залишає за собою право змінювати строк дії Акції та/або змінювати ці Правила Акції на 

власний розсуд в односторонньому порядку, шляхом публікування нових умов Акції на сайті за посиланням: 
https://braun-market.com.ua/.  

3.3. За будь-якою додатковою інформацією з приводу Акції споживачі можуть звертатися за дізнавайтеся за 

телефоном гарячої лінії ТОВ "ДеЛонгі Україна": телефоном 0 800 503 507 (дзвінки зі стаціонарних телефонів на 

території України безкоштовні, дзвінки з мобільних телефонів - згідно з тарифами Вашого оператора). 

 

4. ДОДАТКОВА ГАРАНТІЯ 

4.1. На наступні Акційні товари торгової марки «Braun» споживачі мають можливість отримати розширену 

(додаткову) гарантію (тривалістю до 5 років з дня придбання відповідного товару): 
- занурювальний блендер MQ9125XS; 

- занурювальний блендер MQ3135BK; 

- цитрус прес CJ3050BK; 
- парова праска SI5088BK; 

- компактна прасувальна система IS2058BK. 

4.2. Детальні умови отримання споживачем розширеної (додаткової) гарантії наведені на веб-сайті за 

посиланням: https://www.braunhousehold.com/uk-ua/product-registration.  


