
Правила акції «Придбай кавомашину De’Longhi та отримай набір для сніданків у 
подарунок» 

 
1. ОРГАНІЗАТОР АКЦІЙ 

1.1. Організатором Акції «Придбай кавомашину De’Longhi та отримай набір для 
сніданків у подарунок», у подальшому Акція, є ТОВ «ДЕЛОНГІ УКАЇНА» надалі «Організатор».  

 
2. АКЦІЙНІ ТОВАРИ ТА ЗМІСТ АКЦІЇ 

2.1. Під Акційним товаром розуміється: кавомашина торгової марки «De’Longhi» моделі 
ECAM 370.95.T 

2.2. Право на участь в Акції набувають всі повнолітні громадяни (далі – споживачі), які 
протягом строку дії Акції придбають Акційний товар в офіційному інтернет-магазині, що 
розміщений за адресою: delonghi-shop.com.ua або у роздрібних магазинах «DeLonghi. Kenwood. 
Braun», що знаходяться у ТРЦ «Lavina Mall» (м. Київ, вул. Берковецька, 6Д) і ТЦ «Gorodok 
Gallery» (м. Київ, просп. Степана Бандери, 23). 

2.3.  Споживачі, які придбають Акційний товар в магазині, зазначеному в п.2.2. Правил 
протягом строку дії Акції отримують подарунок*: набір для сніданків «DeLonghi for breakfast», в 
який входять: столик, дві склянки для латте, серветка текстильна, дві тарілки скляні,  (в 
подальшому – набір для сніданків). 

*Під подарунком мається на увазі можливість придбання споживачем, протягом строку дії 
Акції, набору «Акційний товар + набір для сніданків» за роздрібною ціною Акційного товару, а 
саме:  

 
№ 

 
Акційний товар 

Роздрібна ціна 
Акційного 

товару (грн.) 

Роздрібна ціна  
набору для 
сніданків  

Вартість набору 
«Акційний 

товар+подарунок» (грн.) 
1. Кавомашина «De’Longhi»  

моделі ECAM 370.95 
29 999 2 500 29 999 

(в т.ч. ціна Акційного 
товару – 27 499 грн. та 
ціна набору для сніданків 
– 2 500 грн.) 

Спеціальна ціна на Акційний товар, а також набір для сніданків надається лише за умови їх 
придбання споживачем одним чеком (рекламним набором).         

2.4. Акція несумісна з іншими акціями: у разі, якщо Акційний товар або набір для сніданків, 
беруть участь в іншій акції або на даний товар в магазині встановлено окрему знижку, то 
споживач повинен вибрати на яких умовах він придбає цей товар. 

2.5. Організатор не несе жодної відповідальності в разі закінчення Акційного товару та/або 
набору для сніданків в магазинах, визначених в п. 2.2. Правил.  

 
3. ТРИВАЛІСТЬ ТА ІНШІ УМОВИ АКЦІЇ 

3.1. Строк дії Акції з 20.03.2019 року по 30.04.2019 року (включно) або до закінчення 
Акційного товару та/або набору для сніданків в магазинах (зазначених в п. 2.2. Правил). 
3.2. Організатор залишає за собою право змінювати строк дії Акції та/або змінювати ці Правила 
Акції на власний розсуд в односторонньому порядку, шляхом публікування нових умов Акції на 
сайті за посиланням: https://delonghi-
shop.com.ua/news/pri_pokupke_kofemashinyi_ecam_37095_t_dinamica_firmennyiy_nabor_dly
a_zavtraka_v_podarok_cb459dda.htm 

3.3. За будь-якою додатковою інформацією з приводу Акції споживачі можуть звертатися за 
телефоном 0 800 503 507 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні; дзвінки 
з мобільних телефонів оплачуються згідно тарифів оператора). 
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