ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА РЕКЛАМНО-МАРКЕТИНГОВОЇ АКЦІЇ
«Техніка RUSSELL HOBBS зі знижкою до 50% в NOVUS»
УМОВИ АКЦІЇ
• Зробіть будь-яку покупку на суму 50 грн і більше в супермаркетах
NOVUS з 02.10.2017 року по 31.12.2017 року включно.
• На касі отримайте буклет та бонусні фішки (з розрахунку: за кожні
50 гривень, витрачених в супермаркеті «NOVUS», ви отримуєте 1 бонусну фішку). Бонусні фішки касир зобов’язаний видати Вам разом із
чеком.
• Вклейте необхідну кількість фішок до буклету (поле для вклеювання
фішок) та отримайте знижку до -50% на обраний акційний товар або
декілька акційних товарів за визначену кількість фішок.
• Оберіть акційний товар на демонстраційному стенді в супермаркеті
NOVUS. Віддайте касиру буклет з вклеєними фішками з обраним
акційним товаром в період з 02.10.2017 року по 08.01.2018 року та
отримайте знижку до -50% від звичайної ціни на акційний товар.
• Після покупки акційного товару зі знижкою до -50% буклет із
необхідною кількістю вклеєних фішок залишається у касира.
Період збирання фішок: 02.10.2017 року по 31.12.2017 року включно
Період купівлі товару за акційною ціною: 02.10.2017 року по
08.01.2018 року
Організатор акції ІП «І-АР-СІ»
ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ з 02.10.2017 р. по 08.01.2018 р.
Детальні умови акції можна дізнатися за телефоном Представництва:
+38 (044) 359 05 78. Вартість дзвінків відповідно до тарифів вашого
оператора. Дзвінки приймаються цілодобово.
Важливо: Кількість акційних товарів обмежена та може не
відповідати зображенню. У випадку закінчення акційної продукції, виробник може змінити продукцію, яка приймає участь в акції на
аналогічну за технічними характеристиками. У період проведення
акції не гарантується наявність повного асортименту товарів у кожному супермаркеті. Виплата грошової компенсації знижки або
вартості товару не відбувається.
Дізнавайтесь більше про прилади Russell Hobbs на сайті ua.russellhobbs.com
Адреси магазинів, що беруть участь в акції, шукайте на сайті www.novus.com.ua
Детальні умови акції можна дізнатися за телефоном Представництва:
+38 (044) 359 05 78.
Вартість дзвінків відповідно до тарифів вашого оператора.
Дзвінки приймаються з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 18:00

Магазини мережі NOVUS, які беруть участь в Акції:
м. Бориспіль, Київське шосе, 2/6
м. Бровари, вул. Київська, 253
м. Буча, вул. Києво-Мироцька, 104-Д
м. Вишневе, вул. Святошинська, 28
м. Київ, Кільцева дорога, 12
м. Київ, просп. Броварський, 17
м. Київ, просп. Ак. Палладіна, 7-А
м. Київ, просп. Оболонський, 1-Б
м. Київ, просп. Бажана, 8
м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 1-А
м. Київ, пл. Гостомельска, 1
м. Київ, просп. В. Лобановського, 4-Д
м. Київ, вул. Ломоносова, 73-А
м. Київ, просп. Броварський, 18-Д
м. Київ, вул. Святошинська, 3
м. Київ, вул. Здолбунівська, 7-Г
м. Київ, просп. П. Григоренка, 18
м. Київ, б-р Дружби Народів, 16-А
м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 4
м. Київ, вул. Г. Кирпи, 5

