Умови Акції «Новорічна кулінарна книга»
1. Організатором та Виконавцем Акції «Новорічна кулінарна книга» є ТОВ «АТБ-МАРКЕТ», яке знаходиться за
адресою: 49101, Україна, Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. Василя
Сухомлинського, 76, тел. (056) 770-04-57 (надалі – «Організатор»).
2. Територія проведення Акції: Акція проводиться на всій території України, окрім АР Крим та деяких районів
Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої
повноваження. Акція проводиться виключно в мережі магазинів ТОВ «АТБ-МАРКЕТ». З повним переліком магазинів
ТОВ «АТБ-маркет», в яких проводиться Акція, можна ознайомитися в куточку споживача, на сайті www.atbmarket.com
або
за
телефоном
безкоштовної
гарячої
лінії
0-800-500-415.
3. Акція діє з 23.11.2018 р. по 13.01.2019 р. включно.
4. Учасниками Акції можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які досягли 18-річного віку
та мають повну цивільну дієздатність.
5. Умови Акції поширюються виключно на акційний товар: літературно-художнє видання «Новорічна кулінарна
книга».
6. За умовами Акції «Новорічна кулінарна книга» покупець магазину мережі ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» має право
придбати в період дії Акції в будь-якому магазині мережі ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» акційний товар: літературно-художнє
видання «Новорічна кулінарна книга», повна вартість якого становить 600,00 грн., зі знижкою 83,5% повної вартості
товару (тобто, за 99 грн.), у випадку надання Покупцем продавцю-консультанту (касиру) в момент придбання акційного
товару 25 акційних фішок* «АТБ», які наклеєні на спеціальному буклеті**.
7. Акційні фішки* Покупець може придбати в будь-якому магазині ТОВ «АТБ-маркет» за 0,01 грн. за умови купівлі
ним в цьому магазині ТОВ «АТБ-маркет» товару на суму 100,00 грн. і більше за одну покупку, тобто, в одному
фіскальному чеку, та/або купівлі ним в цьому магазині товару, позначеного спеціальним цінником***. При цьому
покупець має право придбати акційні фішки у кількості, яка пропорційна 100,00 грн. покупки та/або кількості товару,
позначеного спеціальним цінником***. Наприклад, загальна вартість покупки в одному фіскальному чеку становить:
 100,00 грн. – 1 фішка;
 50,00 грн. і одна одиниця товару, позначеного спеціальним цінником*** – 1 фішка;
 200,00 грн. – 2 фішки;
 250,00 грн. – 2 фішки;
 250,00 грн. і одна одиниця товару, позначеного спеціальним цінником*** – 3 фішки;
 250,00 грн. і дві одиниці товару, позначеного спеціальним цінником*** – 4 фішки.
8. Повернення акційних фішок та/або грошова компенсація знижки на акційний товар не допускаються.
9. Організатор Акції залишає за собою право змінювати умови Акції, територію та строки її проведення. Інформацію
про зміни умов Акції Організатор розміщує у куточку споживача, на сайті www.atbmarket.com, а також про них можна
дізнатися за телефоном безкоштовної гарячої лінії 0-800-500-415.
10. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха,
пожежа, повінь, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші непідвладні контролю з
боку Організатора Акції обставини.
* зразок акційної фішки

** зразок спеціального буклету

***зразок спеціального цінника

