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УМОВИ АКЦІЇ
1. **Під подарунком мається на увазі покупка стаціонарного мік-
сера SMF01… за ціною 19 215 грн. з ПДВ* та насадки м’ясоруб-
ка SMMG01, та насадки універсальна терка SMSG01 за ціною 
2 гривні 40 копійок з ПДВ, або покупка стаціонарного міксера 
SMF01… за ціною 19 215 грн. з ПДВ* та насадки для приготування 
пасти SMPR01, та насадки для нарізки спагеті SMSC01 за ціною 2 
гривні 40 копійок з ПДВ.
2. Період проведення акції з 16 серпня по 15 листопада 2018 року
3. ***Купівля стаціонарного міксера SMF01… за ціною 19 215 грн. з 
ПДВ* та насадки м’ясорубка SMMG01, та насадки універсальна терка 
SMSG01 за ціною 2 гривні 40 копійок з ПДВ, або стаціонарного міксе-
ра SMF01… за ціною 19 215 грн. з ПДВ* та насадки для приготування 
пасти SMPR01, та насадки для нарізки спагеті SMSC01 за ціною 2 гривні 
40 копійок з ПДВ. є акційним комплектом.
4. * Всі ціни в гривні дійсні лише на 16 серпня 2018 року та можуть змі-
нюватись в залежності від комерційного курсу валют (комерційний курс 
ТОВ «СМЕГ Україна» уточнюйте в офісі за номером +38 044 4982965)

5. Моделі, які приймають участь у акції, стаціонарні міксери: SMF01BLEU, 
SMF01CREU, SMF01PBEU, SMF01PGEU, SMF01PKEU, SMF01RDEU 
та SMF01SVEU за ціною 19 215 грн. з ПДВ*, насадка м’ясорубка 
SMMG01 за ціною 3 570 грн. з ПДВ*,  універсальна терка SMSG01 
за ціною 3 570 грн. з ПДВ*, насадка для приготування пасти SMPR01 за 
ціною 3 675 грн. з ПДВ*, насадки для нарізки спагеті SMSC01 за ціною 
3 675 грн. з ПДВ*.
6. Акція поширюється тільки на товар, який є в наявності на складі ТОВ 
«СМЕГ Україна». Кількість акційного товару обмежена.
7. У разі не гарантійного повернення одного товару з акційного комплек-
ту клієнт зобов’язаний буде повернути весь акційний комплект.
8. Акційний товар не може бути у резерві без оплати більше ніж 2 робо-
чих дні (графік роботи ТОВ «СМЕГ Україна» уточнюйте в офісі за номе-
ром +38 044 4982965).
9. Акція не поширюється на виставкові зразки та знижений у ціні товар.
10. ТОВ «СМЕГ Україна» залишає за собою право на зміну терміну про-
ведення акції та зміну цін і товару, що бере участь в акції.


