Умови Акції «АТБ АРЕНА 2.0»
1. Організатором та Виконавцем Акції «АТБ АРЕНА 2.0» є ТОВ «АТБ-МАРКЕТ», яке знаходиться
за адресою: 49101, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 40, тел. (056)
770-04-57 (надалі – «Організатор»).
2. Територія проведення Акції: Акція діє на всій території України, за винятком АР Крим та деяких
населених пунктів Донецької і Луганської областей, на території яких органи державної влади
України тимчасово не здійснюють свої повноваження. З повним переліком магазинів ТОВ «АТБМАРКЕТ», в яких проводиться Акція, можна ознайомитися за телефоном безкоштовної гарячої лінії
0-800-500-415, на сайті www.atbmarket.com або у куточку споживача.
3. Акція діє з 06.09.2021 р. по 13.10.2021 р. включно, за наявності акційного товару.
4. Акційний товар – 1 сашет з 1 «Колекційною карткою «Арена», повна вартість якої становить
20,00 грн з ПДВ.
5. Акційна ціна – ціна акційного товару зі знижкою 95 % повної вартості (розмір знижки
заокруглено до цілого у відповідності до математичних правил). Акційна ціна акційного товару
становить 1,00 грн з ПДВ за одиницю.
6. Акційний товар можна купити за акційною ціною 1,00 грн з ПДВ за шт. за умови купівлі
покупцем товару у магазинах ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» на суму 99,00 грн з ПДВ і більше в одному
фіскальному чеку та/або товару, позначеного спеціальним цінником*. При цьому покупець має право
купити акційний товар за акційною ціною тільки в момент купівлі товару у магазині ТОВ «АТБМАРКЕТ» на суму 99,00 грн. і більше в одному фіскальному чеку (фіскальні чеки на суму 99,00 грн.
і більше із інших магазинів міст України, а також такі, що були видані до покупки акційного товару
за акційною ціною, в акції участь не приймають). Покупець має право придбати акційний товар у
кількості, яка пропорційна 99,00 грн. покупки. Наприклад, загальна вартість покупки в одному
фіскальному чеку становить:
 99,00 грн. - 197,99 грн. – 1 акційний товар;
 198,00 грн. - 296,99 грн. – 2 акційних товари;
 297,00 грн. – 395,99 грн. – 3 акційних товари.
*зразок спеціального цінника

7. Акційний товар можна купити за акційною ціною 1,00 грн з ПДВ за шт. за умови оплати карткою
Visa АТБ від Райфу будь-якого товару в мережі магазинів ТОВ «АТБ-Маркет».
8. 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 0-800500-415.

