
Правила акції «MakeUp&WakeUp» 
 

1. ОРГАНІЗАТОР АКЦІЙ 
1.1. Організатором Акції «MakeUp&WakeUp», у подальшому Акція, є ТОВ «ДЕЛОНГІ 

УКАЇНА» надалі «Організатор».  
 

2. АКЦІЙНІ ТОВАРИ ТА ЗМІСТ АКЦІЇ 
2.1. Під Акційним товаром розуміється: кавомашини торгової марки «De'Longhi» 

наступних моделей:  
- ECAM 350.15.B; 
- ECAM 23.123.B; 
- ECAM 510.55.M;  
- ETAM 36.365.MB; 
- ECAM 650.75.MS. 
2.2. Споживачі, які протягом строку дії Акції (п. 4.1. Правил) придбають будь-які товари на 

суму від 800,00грн. в інтернет-магазині «MakeUp» (який розміщений за адресою: makeup.com.ua) 
автоматично стають учасниками даної Акції. 

2.3. При відправці інтернет-магазином «MakeUp» споживачу замовлених ним товарів на 
суму, вказану в п. 2.2. цих Правил, в упаковку вкладається Єврофлаєр, який містить короткий  
опис правил акції та промо-код, що надає право на гарантовану знижку (відповідно до п. 2.4. 
Правил) при купівлі Акційних товарів через офіційний інтернет-магазин  «De'Longhi», 
розташований за адресою: delonghi-shop.com.ua, в період з 3.09.2018 по 4.11.2018, а також на 
участь у розіграші (відповідно до умов, описаних в розділі 3 цих Правил). 

2.4. Ціни Акційних товарів: 
 

№ 
 

Найменування акційного 
товару 

 
Звичайна ціна 

товару  

Ціна товару зі 
знижкою (при 
застосуванні 
промо-коду) 

 
Вигода 

1. Кавомашина De'Longhi ECAM 
350.15.B 

18 999 грн. 11 999 грн. 7 000 грн. 

2. Кавомашина De'Longhi ECAM 
23.123.B 

17 999 грн. 9 999 грн. 8 000 грн. 

3. Кавомашина De'Longhi ECAM 
510.55.M 

34 999 грн. 22 999 грн. 12 000 грн. 

4. Кавомашина De'Longhi ETAM 
36.365.MB 

34 999 грн. 23 999 грн. 11 000 грн. 

5. Кавомашина De'Longhi 
ECAM 650.75.MS 

55 999 грн. 34 999 грн. 21 000 грн. 

2.5. Щоб здійснити покупку Акційного товару зі знижкою, споживач вказує отриманий 
промо-код при оформленні покупки в інтернет-магазині за адресою, зазначеною в. п. 2.3. Правил в 
графі «Промо-код (№ сертификата)».  

Організатор не несе жодної відповідальності в разі закінчення Акційного товару в інтернет-
магазині.  

2.6. Промо-код може бути обміняний на знижку на один Акційний товар, протягом строку 
дії Акції. Промо-код не може бути обміняний на гроші, чи на знижку на інший товар, окрім того, 
що визначений в п. 2.1. Правил.  

2.7. При купівлі Акційного товару з використанням промо-коду (зі знижкою) жодні інші 
акції, які діють на момент придбання Акційного товару не діють.  

 
3. РОЗІГРАШ ПОДАРУНКІВ 

3.1. Додатково до гарантованої знижки на Акційні товари (відповідно до розділу 2 цих 
Правил), Єврофлаєр надає його власнику право на участь у розіграші подарунку* – кавомашини 
De'Longhi ECAM 550.75.MS (*під подарунком розуміється можливість придбати вказану 
кавомашину за 1 грн.). 

3.2. Кожні 2 тижні з моменту початку дії Акції (а саме: 24.09.2018 року, 8.10.2018 року, 
22.10.2018) Організатор розігрує одну кавомашину De'Longhi ECAM 550.75.MS.  

http://650.75.ms/
http://650.75.ms/
http://550.75.ms/
http://550.75.ms/


3.3. Технічно розіграші відбудуться: 
• 24.09.2018 (1 кавомашина) серед учасників, котрі оформили замовленя в період з 3.09.2018 

по 16.09.2018 (включно) 
• 8.10.2018 (1 кавомашина) серед учасників, котрі оформили замовленя в період з 17.09.2018 

по 30.10.2018 (включно) 
• 22.10.2018 (1 кавомашина) серед учасників, котрі оформили замовленя в період з 1.10.2018 

по 14.10.2018 (включно).     
3.4. Розіграш проводиться у дати, вказані в п. 3.2. За допомогою програми random.org 

обрирається номер видаткової накладної, під яким споживач придбав товари в інтернет-магазині 
«MakeUp». Номер видаткової накладної публікується Організатором за адресою makeup.ua 

3.5. Для отримання подарунку (визначеного в п. 3.1.Правил), споживач має якомога скоріше 
звернутися за телефоном, зазначеним в п. 4.3. Правил та погодити із Організатором дату, час і 
місце вручення подарунку. Для ідентифікації переможця, останній має назвати Організатору свої 
дані, які були зазначені ним при формуванні замовлення в інтернет-магазині «MakeUp», а при 
отриманні подарунку також пред’явити паспорт чи інший документ, який посвідчує особу.  

Якщо переможець розіграшу знаходиться в м. Києві, вручення йому подарунку відбувається 
у фірмовому магазині «De'Longhi» за адресою: Київ, просп. Степана Бандери, 23, ТЦ «Городок» 
(м. Почайна). Вручення подарунку здійснюється представниками Організатора, а також компанії 
«MakeUp».      

У разі, якщо переможець знаходиться в іншому населеному пункті, подарунок йому вручає 
регіональний менеджер Організатора за домашньою або робочою адресою переможця (в межах 
території України, крім АР Крим, а також окупованих територій Донецької та Луганської 
областей).    

3.6. В разі якщо після спливу 2 місяців з моменту закінчення строку дії Акції споживач не 
вжив дій щодо отримання подарунку за промо-кодом, який був визначений переможцем в 
результаті розіграшу, вважається, що такий споживач відмовився від подарунку.          

 
4. ТРИВАЛІСТЬ ТА ІНШІ УМОВИ АКЦІЇ 

4.1. Строк дії Акції з 3.09.2018 по 14.10.2018  (включно). 
4.2. Термін дії сертифікату на знижку з 3.09.2018 по 4.11.2018 (включно) 
4.2. 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: makeup.ua.  

4.3. За будь-якою додатковою інформацією з приводу Акції споживачі можуть звертатися за 
телефоном 0(800) 50 77 40 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні; 
дзвінки з мобільних телефонів оплачуються згідно тарифів оператора). 

4.4. Споживачу може бути відмовлено в наданні знижки на товар в разі виявлення 
зловживань при придбанні товару (наприклад: придбання товару не для особистого споживання, а 
для подальшого перепродажу тощо).  

 

tel:0800507740

