
 

 

Спеціальні ціни на вбудовану техніку 

 

 

УМОВИ АКЦІЇ 

1. Період проведення акції з 00:00 годин 16 липня по 23:59 годин 15 жовтня 2021 року 

2. Протягом усього періоду акції діє спеціальна пропозиція на вбудовану техніку з акційного переліку* 

3. Спеціальна пропозиція надає можливість придбати вбудовану техніку з акційного переліку  за спеціальною 

ціною**, що зазначена на сайті shop.smeg.ua. 

4. *Перелік акційних моделей: 

• SFG68M3VPO – духова шафа електрична, висота 60 см, естетика Coloniale. 

• SI2641DP – індукційна варильна поверхня, ширина 60см, естетика Coloniale 

• PV864PO – газова варильна поверхня, ширина 60см, естетика Coloniale 

• KV26P – настінна витяжка, ширина 60см, естетика Coloniale 

• SF6100VN1 – духова шафа електрична, висота 60 см, естетика Linea. 

• SI2641D – індукційна варильна поверхня, ширина 60см, естетика Linea 

• PV164N2 – газова варильна поверхня, ширина 60см, естетика Linea 

• KV26N – настінна витяжка, ширина 60см, естетика Linea 

• ST4523IN – повністю вбудована посудомийна машина, ширина 45 см. 

• ST65336L – повністю вбудована посудомийна машина, ширина 60см. 

5. Інформація про умови проведення акції розміщується на сайтах shop.smeg.ua та smeg.ua 

6. Акція розповсюджується лише на товар із модельного ряду, актуального на момент замовлення. 

7. Місце проведення акції – територія України. 

8. Акція розповсюджується лише на товар, що є в наявності на складі ТОВ «СМЕГ Україна». Кількість акційного 

товару обмежена. Про наявність акційного товару просимо дізнаватись завчасно за номером +38 044 4982965 

9. Акційний товар не може бути у резерві без оплати більше ніж 2 робочих дні (графік роботи ТОВ «СМЕГ 

Україна» уточнюйте в офісі за номером +38 044 498296). 

10. Акція не розповсюджується на виставкові зразки техніки та на уцінений товар 

11. ТОВ «СМЕГ Україна» залишає за собою право на зміну терміну проведення акції та зміну цін і товару, що бере 

участь в акції. 

12. Відвантаження акційних позицій зі складу ТОВ «СМЕГ Україна» клієнтам, які придбали акційну продукцію у 

вказаний в п. 1 період, може тривати до 15 листопада 2021 року включно. 

 

**Таблиця переліку акційного товару із зазначенням спеціальної ціни в гривні, з ПДВ. Ця таблиця не є 

офіційним прайс-листом ТОВ «СМЕГ Україна» 

Назва товару Спеціальна ціна, у грн, з ПДВ, на 
16.07.2021 

Духова шафа електрична SFG68M3VPO 16 000 

Індукційна варильна поверхня SI2641DP 20 000 

Газова варильна поверхня PV864PO 17 000 

Витяжка настінна KV26P 18 000 
Духова шафа електрична SF6100VN1 18 000 

Індукційна варильна поверхня SI2641D 15 000 

Газова варильна поверхня PV164N2 17 000 

Витяжка настінна KV26N 18 000 

Посудомийна машина ST4523IN 18 000 

Посудомийна машина ST65336L 24 000 

 

 

 

ТОВ "СМЕГ Україна"                                                                                                                                                                                           
08130, Київська обл., с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Петропавлівська, 6, ТОЦ “4ROOM” 

телефон: (044) 498-04-25, факс: (044) 498-04-26, email: info@smeg.ua                                                                                                                                                 
www.smeg.ua 


