Правила акції «Весняні знижки від Braun, -50% на другу
одиницю у чеку»
Замовник Акції: ТОВ «Делонгі Україна»
Організатор Акції: ТОВ «Делонгі Україна»
Споживачі, які протягом строку дії Акції* придбають 2 різні одиниці акційних товарів ТМ Braun **
одним чеком в одному із магазинів, що беруть участь в акції*** отримують право/можливість
придбати другий дешевший акційний товар у чеку TM Braun зі знижкою - 50%****.
* АКЦІЯ ДІЄ З 01.03.2019 ДО 10.03.2019 РОКУ ВКЛЮЧНО.
**Під акційним товаром розуміється: ВИКЛЮЧНО товари ТМ Braun з категорії «дрібна побутова
техніка для дому та кухні», а саме: ручні блендери, праски, прасувальні системи, стаціонарні
блендери, тостери, чайники, кухонні комбайни, міксери, насадки для блендерів, пароварки,
капельні кавоварки, цитрус-преси, соковижималки. Кількість акційного товару обмежено.
*** Акція діє на всій території України (крім тимчасово окупованої території відповідно до Закону
України від 15.04.2014 № 1207-VII та Закону України від 18.01.2018 № 2268-VIII, ряду населених
пунктів на території Донецької та Луганської областей (території проведення Операції Об’єднаних
Сил) та території, що не контролюється українською владою (згідно Постанови Верховної Ради
України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей
тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015 р., №254-VIII та переліку територій, на яких
органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження, затвердженого
Розпорядженням КМУ №1085-р від 07.11.2014 року) виключно з міркувань безпеки мешканців
даних регіонів та фактичної можливості діяльності Організатора Акції через глобальну мережу
«Інтернет» (з урахуванням специфіки мережі Інтернет): в інтернет-магазині: «Braun-market»
(https://braun-market.com.ua/), а також у роздрібних офіційних магазинах «DeLonghi Kenwood
Braun», що знаходяться у ТРЦ «Lavina Mall» і ТЦ «Gorodok Gallery» (за наявності).
**** Знижка надається лише за умови придбання Акційного товару споживачем одним чеком
(рекламним набором). Сума знижки може розподілятися на товари у чеку згідно облікової
політики продавця. Обмін та розірвання договору купівлі-продажу якісного товару протягом 14
днів здійснюється у випадку повернення всього рекламного набору (комплекту). У випадку, якщо
акційний товар за цією акцією, приймає участь в іншій акції або на нього в магазині встановлено
окрему знижку, то покупець повинен обрати, на яких умовах він придбає цей товар. Пропозиція не
діє у випадку придбання товарів в кредит. В акції не беруть участь товари категорії "Краса та
здоров'я" TM Braun.
Замовник/Організатор акції залишає за собою право змінювати умови акції, зміни будуть
опубліковані на сайті https://braunmarket.com.ua/news/nachinayte_svoyu_vesnu_s_braun_1913f6cb.htm. Про детальні умови акції
дізнавайтеся від продавців-консультантів магазину «Braun-market», на сайті https://braunmarket.com.ua/contacts.htm або за телефоном гарячої лінії ТОВ "ДеЛонгі Україна": 0 800 503 507
(дзвінки безкоштовні в межах України з номерів українських операторів).

