Правила акції «Прасувальні системи Braun 7 серії»
1. ОРГАНІЗАТОР АКЦІЙ
1.1. Організатором Акції «Прасувальні системи Braun 7 серії», у подальшому
Акція, є ТОВ «ДЕЛОНГІ УКРАЇНА» надалі «Організатор».
2. АКЦІЙНІ ТОВАРИ ТА ЗМІСТ АКЦІЇ
2.1. Під акційним товаром розуміється: прасувальні системи торгової марки
«Braun» наступних моделей:
• IS 7043 WH
• IS 7044 BK
• IS 7055 WH PRO
• IS 7056 BK PRO
• IS 7143 WH
• IS 7144 BK
2.2.
Право на участь в Акції набувають споживачі, які протягом строку дії
Акції придбають будь-який акційний товар в офіційному інтернет-магазині «Braun»
(https://braun-market.com.ua/).
2.3.
Споживачі, які придбають акційний товар в магазині, зазначеному в
п.2.2. Правил протягом строку дії Акції отримують подарунки*: прасувальну дошку
ТМ Браун – IB3001BK (вартість прасувальної дошки – 3999 грн.) та набір з трьох
упаковок Персіл Дуо-Капсули, 28 циклів прання (вартість набору – 1131 грн.). Під
подарунками мається на увазі можливість придбати прасувальну дошку ТМ Браун
та набір 3 трьох упаковок Персіл Дуо-Капсул за 2 грн. Спеціальна ціна на
прасувальну систему надається лише за умови придбання її споживачем одночасно
з акційним товаром (одним чеком, рекламним набором).
2.4.
Обмін і розірвання договору купівлі-продажу якісного товару протягом
14 днів здійснюється в разі повернення всього рекламного набору (акційного товару
та грилю). Акція несумісна з іншими акціями: у разі, якщо акційний товар або
прасувальна система, беруть участь в іншій акції або на даний товар в магазині
встановлено окрему знижку, то споживач повинен вибрати на яких умовах він
придбає цей товар.
2.5.
Організатор не несе жодної відповідальності в разі закінчення
акційного товару чи прасувальних систем в магазинах, визначених в п. 2.2. Правил.
3. ТРИВАЛІСТЬ ТА ІНШІ УМОВИ АКЦІЇ
3.1. Акція триває в період з 05.06.2018 року по 30.06.2018 року (включно).
3.2. Організатор залишає за собою право змінювати строк дії акції та/або
змінювати ці Правила акції на власний розсуд в односторонньому порядку.
3.3. За будь-якою додатковою інформацією з приводу акції споживачі можуть
звертатися за телефоном гарячої лінії ТОВ «ДеЛонгі Україна»: 0 800 503 507
(дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні; дзвінки з мобільних
телефонів оплачуються згідно тарифів оператора), або за номерами вказаних на
сайті https://braun-market.com.ua/ (дзвінки оплачуються згідно тарифів оператора).

