
ПРИДБАЙ ПОВЕРХНЮ SMEG  
ЗІ ЗНИЖКОЮ 40%**

 

УМОВИ АКЦІЇ

1. Період проведення Акції: з 00:00 годин «01» вересня 2018 року по 23:59 годин «28» 
грудня 2018 року включно або до закінчення Акційного товару, в залежності від того, 
яка подія настане раніше.
2. ** Протягом усього періоду Акції діє знижка 40% на варильну поверхню торгової 
марки SMEG за умови придбання Акційного комплекту***.
3. ***Під Акційним комплектом розуміється комплект духової шафи та варильної по-
верхні згідно переліку Акційного товару****. 
4. ****Перелік Акційного товару: Духові шафи: SF63*, SFP6390XE, SFP9395X1, 
SFR9390X, SFP4390XPZ, SF4390MCX, SF8*, SFP8*, SFT8*, SF7*, SFP7*, SFP6604*, 
SF4604*, SF6922*, SFP6925*, SF4920*; Варильні поверхні: PDXF116RS, PGF31G-1, 
PGF32G, PGF64-4, PGF75-4, PGF95-4, PGF96, PX364L, SE70*, SE93*, SER60*, 
SRV8*, SR7*, PV6*, PVL6*, PM6*, PXL6*, SR9*, PI76*, PI96*. (де замість *- можливі 
цифри або літери, що позначають колір та дизайн виробів, який не впливає на показни-
ки безпеки, кількість цифр або літер не обмежується кількістю умовних знаків *).
5. З цінами на Акційний товар в гривні можливо ознайомитись на сайті  

-

6. Продаж Акційного комплекту здійснюється тільки в національній валюті України - гривні.
7. Зовнішній вигляд Акційного товару може відрізнятись від зображеного в рекламних 
матеріалах.
8. У разі не гарантійного повернення одного товару з Акційного комплекту, покупець 
зобов’язаний буде повернути весь Акційний комплект.
9. Акційний товар не може бути у резерві без оплати більше ніж 2 робочих дні (графік 
роботи ТОВ «СМЕГ Україна» уточнюйте в офісі або за номером +38 044 4982965).
10. Акція поширюється лише на Акційний товар, що є в наявності на складі ТОВ «СМЕГ 
Україна». Кількість Акційного товару обмежена.
11. Акція не поширюється на виставкові зразки та на уцінений товар.



ПОВНІСТЮ ВБУДОВАНА 
ПОСУДОМИЙНА 
МАШИНА, ширина 60 см, 
клас енергоспоживання 
А+++, 13 комплектів 
посуду, 5 традиційних + 5 
прискорених програм, 6 
температурних режимів, 
Орбітальна система миття, 
третя корзина для столових 
приборів Flexi Duo, повний 
Acquastop, опція Ener Save, 
відстрочка включення 
1-9 год, опція Quick Time, 
луч на підлозі Active Light, 
можливість підключення до 
гарячої води, рівень шуму 
47 дБ(А), споживання води: 
9 л/цикл, споживання 
енергії: 0,81 кВт/цикл

ПОВНІСТЮ 
ВБУДОВАНА 
ПОСУДОМИЙНА 
МАШИНА, 
ширина 60 см, клас 
енергоспоживання А , 
12 комплектів посуду, 5 
традиційних програм, 4 
температурних режимів, 
Орбітальна система 
миття, можливість 
підключення до гарячої 
води, рівень шуму 50 
дБ(А), споживання води: 
12 л/цикл, споживання 
енергії: 1,1 кВт/цикл

ST5335L

ST512

STA4525

STA4505

ПОВНІСТЮ ВБУДОВАНА 
ПОСУДОМИЙНА МАШИНА, 
ширина 45 см, клас 
енергоспоживання А++, 10 
комплектів посуду, 5 традиційних 
+ 5 прискорених програм, 5 
температурних режимів, система 
миття SwingWash, повний 
Acquastop, датчик Aqua Test, опція 
Ener Save, відстрочка включення 
1-24 год, опція Flexi Tabs, опція 
Quick Time, луч на підлозі Active 
Light, можливість підключення до 
гарячої води, рівень шуму 44 дБ(А), 
споживання води: 9,5 л/цикл, 
споживання енергії: 0,74 кВт/цикл

ПОВНІСТЮ ВБУДОВАНА 
ПОСУДОМИЙНА МАШИНА, 
ширина 45 см, клас 
енергоспоживання А+, 10 
комплектів посуду, 5 традиційних 
програм, 4 температурних 
режимів, система миття 
SwingWash, повний Acquastop, 
рівень шуму 46 дБ(А), споживання 
води: 9,5 л/цикл, споживання 
енергії: 0,83 кВт/цикл

 

УМОВИ АКЦІЇ
1. Протягом усього періоду Акції діє спеціальна цінова пропозиція** на посудомийні 
машини STA4525, STA4505, ST512 та ST5335L.
2. Період проведення Акції з 00:00 годин «01» вересня 2018 року по 23:59 годин «28» 
грудня 2018 року включно або до закінчення Акційного товару, в залежності від того 
яка подія настане раніше.
3. Акція поширюється лише на товар, що є в наявності на складі ТОВ «СМЕГ Україна». 
Кількість Акційного товару обмежена.
4. Акційний товар не може знаходитись у резерві без здійснення оплати більше ніж 2 
робочих дні з дати резервування. Графік роботи ТОВ «СМЕГ Україна» можна дізнатись 
в офісі або за телефоном (044) 498-04-25.
5. Акція не поширюється на виставкові зразки та на уцінений товар.
6. Зовнішній вигляд акційного товару може відрізнятись від зображеного в рекламних 
матеріалах.

7. ТОВ «СМЕГ Україна» залишає за собою право на зміну періоду проведення Акції та 
зміну цін* і товару, що бере участь в Акції.
8. *Ціни на акційний товар наведені в грошовому еквіваленті євро до гривні згідно ко-
мерційного курсу ТОВ «СМЕГ Україна», можуть змінюватись протягом періоду прове-
дення Акції в залежності від його коливань та дійсні станом на «03» вересня 2018 року. 
9. Комерційний курс ТОВ «СМЕГ Україна» уточнюйте в офісі або за телефоном  
+38 (044) 498-29-65.
10. **Спеціальна цінова пропозиція: усі ціни на посудомийні машини STA4525, 
STA4505, ST512 та ST5335L наведено для інформації. Продаж акційного товару здійс-
нюється тільки в національній валюті України - гривні по комерційному курсу євро до 
гривні ТОВ «СМЕГ Україна» на день здійснення сплати. Ціна акційного товару в грив-
ні не може бути меншою грошового еквіваленту ціни товару вказаної в євро, на день 
здійснення оплати та перерахунку.

КУПУЙ ДО КОМПЛЕКТУ ТЕХНІКИ  
ПОСУДОМИЙНУ МАШИНУ ЗА СПЕЦІАЛЬНОЮ ЦІНОЮ*

38 268 грн. з ПДВ* 
26 431 грн. з ПДВ* 

22 259 грн. з ПДВ* 
19 815 грн. з ПДВ* 

37 535 грн. з ПДВ* 
23 123 грн. з ПДВ* 

22 259 грн. з ПДВ* 
19 815 грн. з ПДВ* 


