
 

 

Кришка у подарунок* до сковорідки SMEG 

 

 

УМОВИ АКЦІЇ 

 

1. * Під подарунком мається на увазі купівля кришки для сковорідки з переліку акційних моделей** за 1 гривню 

20 копійок з ПДВ за умови придбання сковорідки відповідного діаметру.  

2. Період проведення акції з 00:00 годин 19 жовтня 2021 року по 23:59 годин 15 січня 2022 року 

3. **Перелік акційних моделей кришок: CKLF2401, CKFL2601, CKFL2801, CKFL3001 

4. Спеціальна пропозиція надає можливість отримати кришку для скороводи з акційного переліку**  у 

подарунок* згідно наступних умов: 

• Кришка CKFL2401 у подарунок* за умови придбання сковороди діаметром 24 см – CKFF2401BLM, або 

CKFF2401RDM, або CKFF2401CRM 

• Кришка CKFL2601 у подарунок* за умови придбання сковороди діаметром 26 см – CKFF2601BLM, або 

CKFF2601RDM, або CKFF2601CRM 

• Кришка CKFL2801 у подарунок* за умови придбання сковороди діаметром 28 см – CKFF2801BLM, або 

CKFF2801RDM, або CKFF2801CRM 

• Кришка CKFL3001 у подарунок* за умови придбання сковороди діаметром 30 см – CKFF3001BLM, або 

CKFF3001RDM, або CKFF3001CRM; або сковороди WOK діаметром 30 см - CKFW3001BLM, або 

CKFW3001RDM, або CKFW3001CRM 

5. Купівля сковороди та кришки є акційним комплектом. 

6. Інформація про умови проведення акції розміщується на сайтах shop.smeg.ua та smeg.ua 

7. Акція розповсюджується лише на товар із модельного ряду, актуального на момент замовлення. 

8. Місце проведення акції – територія України. 

9. Акція розповсюджується лише на товар, що є в наявності на складі ТОВ «СМЕГ Україна». Кількість акційного 

товару обмежена. Про наявність акційного товару просимо дізнаватись завчасно за номером +38 044 4980425 

10. Акційний товар не може бути у резерві без оплати більше ніж 2 робочих дні (графік роботи ТОВ «СМЕГ Україна» 

уточнюйте в офісі за номером +38 044 4980425). 

11. У випадку негарантійного повернення однієї чи більше одиниці товару з акційного комплекту, покупець 

повинен повернути повний акційний комплект. 

12. Акція не розповсюджується на виставкові зразки техніки та на уцінений товар 

13. ТОВ «СМЕГ Україна» залишає за собою право на зміну терміну проведення акції та зміну цін і товару, що бере 

участь в акції. 

14. Відвантаження акційних позицій зі складу ТОВ «СМЕГ Україна» клієнтам, які придбали акційну продукцію у 

вказаний в п. 1 період, може тривати до 15 лютого 2022 року включно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОВ "СМЕГ Україна"                                                                                                                                                                                           
08130, Київська обл., с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Петропавлівська, 6, ТОЦ “4ROOM” 

телефон: (044)498-04-25, факс: (044) 498-04-26, email: info@smeg.ua                                                                                                                                                 
www.smeg.ua 


