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Про запуск нової Акції «Легкість, якість та 
надзвичайна свіжість за 49 000 гривень» в період 
з 12.08.2019 – 30.10.2019 

 

 

Шановні партнери, 

компанія «Мілє» висловлює Вам свою повагу та інформує про старт нової Акції «Легкість, якість та 

надзвичайна свіжість за 49 000 гривень» з 12.08.2019 р. на наступних умовах: 

Умови Акції: 

A. Суть Акції:  

 В період з 12.08.2019 – 30.10.2019 покупець має можливість придбати комплект приладів, 

зазначених у таблиці, за спеціальною ціною, яка складає 49 000 грн за комплект: 

Модель Категорія Промо ціна, грн. 

WDD 030 Пральна машина 24 651  

TDD 230 WP Пральна машина 24 349 

Сума Комплект 49 000 

 

B. Термін дії Акції: 12.08.2019 – 30.10.2019. 

C. Одне Замовлення може містити лише 1 акційний комплект, зазначений у таблиці. 

D. В Акції не беруть участь прилади категорії «Спецпропозиція». 

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; 

        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 спеціальна ціна, мають бути відвантажені на одну адресу та в один 
день; самовивіз замовлень МСА – заборонений. 

        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» 

 


