
Правила акції «Довершений вигляд з Andre Tan і Braun» 

 

1. ОРГАНІЗАТОР АКЦІЙ 

1.1. Організатором Акції «Довершений вигляд з Andre Tan і Braun», у подальшому Акція, є 

ТОВ «ДЕЛОНГІ УКАЇНА» надалі «Організатор».  

 

2. АКЦІЙНІ ТОВАРИ ТА ЗМІСТ АКЦІЇ 

2.1. Під акційним товаром розуміється: прасувальні системи торгової марки «Braun» 

наступних моделей:  

- IS7043WH - EASY LOCK REMOVABLE; 

- IS7044BK - EASY LOCK REMOVABLE; 

- IS7055WH PRO - PRO LOCK REMOVABLE; 

- IS7056BK PRO - PRO LOCK REMOVABLE. 

2.2. Право на участь в Акції набувають споживачі, які протягом строку дії Акції придбають 

одяг на суму від 1 000 грн. в магазинах мережі «ANDRE TAN», які розташовані в наступних 

торгівельних центрах:  

- ТЦ «Гулівер» (м. Київ, пл. Спортивна, 1a); 

- ТЦ «Дрім Таун» (м. Київ, просп. Оболонський, 1б); 

- ТЦ «Скай Молл» (м. Київ, просп. Генерала Ватутіна, 2т); 

- ТЦ «Аладдін» (м. Київ, вул. Михайла Гришка, 3а); 

- ТЦ «Оушен Плаза» (м. Київ, вул. Антоновича, 176), 

а також магазини мережі «A TAN MAN»: 

- ТЦ «Гулівер» (м. Київ, пл. Спортивна, 1a); 

- ТЦ Дірм Таун» (м. Київ, просп. Оболонський, 1б). 

2.3. Споживачі, які придбали одяг (на визначену в п. 2.2. Правил суму) в магазинах, 

зазначених в п.2.2. Правил отримують унікальний промо-код, який дає право на гарантовану 

знижку (в розмірі 30 % від звичайної ціни товару, що діє станом на момент придбання товару) при 

купівлі акційних товарів через офіційний інтернет-магазин «Braun», розташований за адресою: 

braun-market.com.ua, протягом строку дії акції.  

2.4. Щоб здійснити покупку акційного товару зі знижкою, споживач вказує отриманий 

промо-код при оформленні покупки в інтернет-магазині за адресою, зазначеною в. п. 2.3. Правил в 

графі «Промо-код (№ сертификата)».  

Організатор не несе жодної відповідальності в разі закінчення акційного товару в інтернет-

магазині.  

2.5. Промо-код може бути лише одноразово обміняний на знижку на один акційний товар, 

протягом строку дії акції. Промо-код не може бути обміняний на гроші, чи на знижку на інший 

товар, окрім того, що визначений в п. 2.1. Правил.  

2.6. При купівлі акційного товару з використанням промо-коду (зі знижкою) жодні інші 

акції, які діють на момент придбання акційного товару (в тому числі і акція, при якій покупець 

прасувальної системи отримує в подарунок гладильну дошку) не діють.  

 

3. ТРИВАЛІСТЬ ТА ІНШІ УМОВИ АКЦІЇ 

3.1. Акція триває в період з 01.10.2017 року по 31.10.2017 року. 

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: braun-market.com.ua.  

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 

на території України безкоштовні, дзвінки з мобільних телефонів – згідно з тарифами Вашого 

оператора).  

3.4. Споживачу може бути відмовлено в наданні знижки на товар в разі виявлення 

зловживань при придбанні товару (приклад: придбання товару не для особистого споживання, а 

для подальшого перепродажу тощо) або при повторного використання промо-коду.  


