
 

 

 

ЗНИЖКИ «8-10-11-12%» НА КОМПЛЕКТИ SMEG 

 

УМОВИ АКЦІЇ 

1. Протягом усього періоду акції діє спеціальна знижка*, за умови купівлі духової шафи 60 см або 45 см заввишки 

однієї серії або комплект з двох та більше пристроїв однієї серії** 

2. Комплектом може бути лише два або більше приладів однієї серії, в якому обов’язково є духова шафа 60 см 

або 45 см заввишки та варильна поверхня. 

3. * 8% знижки на духову шафу 60 см або 45 см заввишки. 

4. * 10% знижки на комплект з двох приладів однієї серії, який складається з духової шафи 60 см або 45 см 

заввишки та варильної поверхні. 

5. * 11% знижки на комплект з трьох приладів однієї серії, який складається з духової шафи 60 см або 45 см 

заввишки та варильної поверхні, та додатковий*** прилад вбудованої техніки. 

6. * 12% знижки є максимально можливою на комплект з чотирьох або більше приладів однієї серії, який 

складається з духової шафи 60 см або 45 см заввишки та варильної поверхні, та двома або більше 

додатковими*** приладами вбудованої техніки (по одному приладу з кожної категорії). 

7. У акції приймають участь прилади серії Dolce Stil Novo, Victoria, Classica, Cortina, Linea, Coloniale 

8. *** Додатковим приладом може бути соло холодильник, вбудований: холодильник, морозильна шафа, 

мікрохвильова піч, підігрівач посуду, швидкісний охолоджувач продуктів, вакууматор, парова шафа, витяжка, 

кавомашини, шафи для вина, вбудована пральна машина, вбудована посудомийна машина. 

9. В акції приймають участь соло холодильники, варильні поверхні та витяжки серії UNIVERSAL, що комбінуються з 

будь-якою серією. 

10. Холодильники серії «Стиль 50-х» на період проведення акції прирівнюються до серії UNIVERSAL та 

комбінуються з будь-якою серією. 

11. Інформація про умови проведення акції розміщується на сайтах shop.smeg.ua та smeg.ua або уточнюйте в офісі 

ТОВ «СМЕГ Україна» або за номером +38 044 4982965 

12. Період проведення акції з 00:00 годин 1 вересня по 23:59 годин 31 грудня 2021 року або до закінчення 

акційного товару, в залежності від того, яка подія настане раніше. 

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

товару обмежена. 

14. Дана акція не комбінується з іншими акціями, пропозиціями та знижками, які діють у вказаний період. 

15. Місце проведення акції – територія України.  

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

Україна» уточнюйте в офісі). 

17. Відвантаження акційних комплектів зі складу ТОВ «СМЕГ Україна» клієнтам, які придбали акційну продукцію 

протягом  вказаного в п. 9 строку (періоду), може тривати до 31 cічня 2022 року. 

18. У випадку негарантійного повернення однієї чи більше одиниці товару з акційного комплекту, покупець 

повинен повернути цілком увесь акційний комплект. 

19. Зовнішній вигляд акційного товару може відрізнятись від зображеного в рекламних матеріалах. 

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

21. ТОВ «СМЕГ Україна» залишає за собою право на зміну цін та переліку товару, що приймає участь в акції. 

22. ТОВ «СМЕГ Україна» залишає за собою право на зміну терміну проведення акції. 

 

 

 

 

 

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 


