
Правила акції «КУПУЙ КУХОННУ МАШИНУ Kenwood KVC7320S, KVL8320S ТА  
ОТРИМУЙ 4 НАСАДКИ У ПОДАРУНОК*»  

  
1. ОРГАНІЗАТОР АКЦІЙ  

1.1. Організатором Акції «КУПУЙ КУХОННУ МАШИНУ Kenwood KVC7320S, 
KVL8320S ТА ОТРИМУЙ 4 НАСАДКИ У ПОДАРУНОК*» у подальшому Акція, є ТОВ 
«ДЕЛОНГІ УКРАЇНА» надалі «Організатор».   

  
2. АКЦІЙНІ ТОВАРИ ТА ЗМІСТ АКЦІЇ  

  
2.1. Під словом «Подарунок», мається на увазі надання права покупцю на 

придбання чотирьох обраних насадок ТМ Kenwood із акційних моделей згідно 
переліку у п. 2.2 по 1 гривні за кожну. Права на отримання «Подарунку» мають 
покупці, які придбали одну з акційних кухонних машин ТМ Kenwood моделі 
KVC7320S, KVL8320S. У періоді з 25.02.2019 по 20.03.2019 року.  

  
2.2 KAX910ME (вартість - 3 999 грн), AT320A (вартість - 1 599 грн), AT312 (вартість  
- 1 599 грн), KAH359GL (вартість - 1 999 грн), KAH740PL (вартість - 1 299 грн),  
KAX644ME (вартість - 3 999 грн), KAX941PL (вартість - 3 999 грн), KAB956PL  
(вартість - 2 599 грн), AT956A (вартість - 2 499 грн), AT957A (вартість - 2 999 грн),  
KAX980ME (вартість - 3 999 грн), KAX981ME (вартість - 3 999 грн), KAX982ME 
(вартість - 3 999 грн), KAX983ME (вартість - 3 999 грн), KAX984ME (вартість - 3 999 
грн), KAX700PL (вартість - 2 799 грн), KAX950ME (вартість - 3 999 грн), KAX400PL 
(вартість - 3 999 грн), AT340 (вартість - 3 999 грн), KAH647PL (вартість - 3 999 грн),  
KAX643ME (вартість - 3 999 грн), AT641 (вартість - 3 999 грн), KAX720PL (вартість - 
3 999 грн)  

  
2.3. Акція діє на всій території України (крім тимчасово окупованої території 
відповідно до Закону України від 15.04.2014 № 1207-VII та Закону України від 
18.01.2018 № 2268-VIII, ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської 
областей (території проведення Операції Об’єднаних Сил) та території, що не 
контролюється українською владою (згідно Постанови Верховної Ради України «Про 
визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей 
тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015 р., №254-VIII та переліку 
територій, на яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої 
повноваження, затвердженого Розпорядженням КМУ №1085-р від 07.11.2014 року) 
виключно з міркувань безпеки мешканців даних регіонів та фактичної можливості 
діяльності Організатора Акції через глобальну мережу «Інтернет» (з урахуванням 
специфіки мережі Інтернет): в інтернет-магазині:   
kenwood-shop.com.ua, а також у роздрібних офіційних магазинах «DeLonghi 
Kenwood Braun», що знаходяться у ТРЦ «Lavina Mall» і ТЦ «Gorodok Gallery» (за 
наявності). **** Знижка надається лише за умови придбання Акційного товару 
споживачем одним чеком (рекламним набором). Сума знижки може розподілятися 
на товари у чеку згідно облікової політики продавця. Обмін та розірвання договору 
купівлі-продажу якісного товару протягом 14 днів здійснюється у випадку 
повернення всього рекламного набору (комплекту). У випадку, якщо акційний товар 
за цією акцією, приймає участь в іншій акції або на нього в магазині встановлено 
окрему знижку, то покупець повинен обрати, на яких умовах він придбає цей товар. 
Замовник/Організатор акції залишає за собою право змінювати умови акції, зміни 
будуть опубліковані на сайті:  
https://kenwood- 

https://kenwood-shop.com.ua/news/pri_pokupke_kuhonnoy_mashinyi_v_podarok_chetyre_nasadki_na_vash_vyibor_98136e36.htm


shop.com.ua/news/pri_pokupke_kuhonnoy_mashinyi_v_podarok_chetyre_nasadki_na_vash_vy 
ibor_98136e36.htm  

2.3. Обмін і розірвання договору купівлі-продажу якісного товару протягом 14 
днів здійснюється в разі повернення всього рекламного набору (акційного товару та 
кухонної машини). Акція несумісна з іншими акціями: у разі, якщо акційний товар або 
кухонна машина, 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.  

2.4. Організатор не несе жодної відповідальності в разі закінчення акційного 
товару в магазинах, визначених в п. 2.2. Правил.   

  
3. ТРИВАЛІСТЬ ТА ІНШІ УМОВИ АКЦІЇ  

3.1. Акція триває в період з 25.02.2019 року по 20.03.2019 року (включно), за 
наявності акційного товару.  

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  

3.3. За будь-якою додатковою інформацією з приводу акції споживачі можуть 
звертатися за телефоном гарячої лінії ТОВ «ДеЛонги Україна»: 0 800 503 507 
(дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні; дзвінки з мобільних 
телефонів оплачуються згідно тарифів оператора).  
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