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Про проведення Акції «Бездоганний догляд за 
білизною» в період з 10.04.2019 – 30.06.2019 

 

 

Шановні партнери, 

компанія «Мілє» висловлює Вам свою повагу та інформує про старт Акції «Бездоганний догляд за білизною» з 

10.04.2019 р.   

Умови Акції: 

A. Суть Акції:  

 Купуючи комплект, який складається з пральної, або сушильної, або прально-сушильної 

машини та прасувальної системи Fashion Master, покупець отримує знижку в розмірі 5 000 

грн. на прасувальну систему Fashion Master (В 3312, B 3847); 

 Купуючи комплект, який складається з пральної (або прально-сушильної), сушильної машини 

та прасувальної системи Fashion Master, покупець отримує знижку в розмірі 10 000 грн. на 

прасувальну систему Fashion Master (В 3312, B 3847). 

 

B. Термін дії Акції: 10.04.2019 – 30.06.2019. 

C. Знижка не розповсюджується на аксесуари до приладів категорії «Догляд за білизною». 

D. В Акції не беруть участь: прилади категорії «Спецпропозиція» та Професійна техніка Miele. 

E. Акція розповсюджується на всі замовлення, розміщені та передплачені на 100% в період проведення 

Акції. 

F. Дана Акція комбінується з іншими Акціями, а саме: 

 Акція «3-5-7» в період з 03.01.2019 – 31.12.2019; 

 Акція «Запас миючих засобів UltraPhase від Miele» в період з 01.09.2017 – 31.01.2022. 

        F.   В Акції приймають участь замовлення, оплата за які надійшла в розмірі 100% на розрахунковий 
рахунок ТОВ «Мілє» протягом 2-х банківських днів з дати закінчення Акції. 

        G.    Прилади у Замовленні, на які діє знижка, мають бути відвантажені на одну адресу та в один день; 
доставки на 2 та більше адреси, а також самовивіз замовлень МСА – заборонені. 



  

 

        H.     У випадку необхідності внесення змін у Замовлення з повною або частковою оплатою, Замовлення 
анулюється, а грошові кошти повертаються в повному обсязі та має бути оформлене нове Замовлення з 
переліком актуальних позицій. 

         I.    Компанія «Мілє» залишає за собою право в будь-який момент достроково припинити дану Акцію. 
 

Залишаємось у Вашому розпорядженні з усіх додаткових питань. 

 

З повагою, 

ТОВ «Мілє» 

 


