
 

 

50% ЗНИЖКА НА СПІНЮВАЧ МОЛОКА MFF01** ЗА УМОВИ КУПІВЛІ АВТОМАТИЧНОЇ 

КАВОМАШИНИ BCC01* 

 

УМОВИ АКЦІЇ 

1. Період проведення акції з 00:00 годин 19 жовтня 2021 по 23:59 годин 15 січня 2022 року. 

2. При купівлі автоматичної кавомашини BCC01*, надається знижка 50% на спінювач молока 

MFF01**, що розраховується від інформаційної ціни*** приладу. 

3. ***Інформаційна ціна – це ціна, яка вказана у картці товару на сайті shop.smeg.ua, на 

кожен прилад з переліку акційного товару****. 

4. Купівля двох приладів (автоматична кавомашина BCC01* та спінювач молока MFF01**) є 

акційним комплектом. 

5. ****Перелік акційного товару: 

• Автоматичні кавомашини BCC01*, де * може бути лише: BLMEU, WHMEU, TPMEU, 

RDMEU 

• Спінювачі молока MFF01**, де ** може бути лише: CREU, BLEU, PBEU, PGEU, PKEU, 

RDEU, WHEU 

6. Місце проведення акції – територія України. 

7. Інформація про умови проведення акції розміщується на сайті shop.smeg.ua. 

8. Акція поширюється тільки на товар, який є в наявності на складі ТОВ «СМЕГ Україна». 

Кількість акційного товару обмежена. Про наявність акційного товару просимо 

дізнаватись завчасно за номером +38 (044) 4980425. 

9. У разі повернення одного товару з акційного комплекту як належної, так і неналежної 

якості (окрім випадків безоплатної заміни ТОВ «СМЕГ Україна» товару неналежної якості) 

клієнт зобов'язаний повернути весь акційний комплект. 

10. 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) 4980425). 

11. Акція не поширюється на виставкові зразки і знижений у ціні товар. 

12. ТОВ «СМЕГ Україна» залишає за собою право на зміну строку проведення акції та зміну 

цін і товару, що бере участь в акції. 

13. Відвантаження акційних комплектів зі складу ТОВ «СМЕГ Україна» клієнтам, які придбали 

акційну продукцію у вказаний в п. 1 період, може тривати до – 15 лютого 2022 року. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 


