
ПРАВИЛА 

ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНО-МАРКЕТИНГОВОЇ АКЦІЇ  

«Ліпака» 

1. Організатор (Виконавець) Акції – ТОВ «СІЛЬПО-ФУД». 

2. Акція діє в  супермаркетах «Сільпо» та  делікатес-маркетах Le Silpo згідно з Адресною програмою місць 

проведення акції (далі — Місця проведення акції) (Додаток № 1), розміщеною на веб-сайті silpo.ua, з 30.08.2018 до 

31.10.2018 (далі — період Акції).  

3. Участь в Акції дає можливість зібрати Акційні товари – 18 сашетів пластиліну «Ліпака» різних кольорів  і 

зліпити з них персонажів «Ліпаки». Повна колекція Акційних товарів становить 18 сашетів з пластиліном «Ліпака» 

різних кольорів.  

4. Сашети з пластиліном «Ліпака» можуть бути отримані наступним чином: 

4.1. За купівлю однієї одиниці спеціальних товарів можна придбати Акційний товар за спеціальною ціною у визначеній 

кількості. Перелік спеціальних товарів вказано на silpo.ua, а також у Місцях проведення акції протягом періоду Акції. 

Дані товари будуть виділені спеціальними матеріалами під цінниками. Максимальна кількість сашетів для придбання за 

акційною ціною 0,99 грн з ПДВ становить від 1 (одного) до 5 (п’яти) сашетів (згідно з умовами пропозиції). 

4.2. При безготівковому розрахунку карткою Visa payWave чи мобільним девайсом на якому встановлено спеціальний 

платіжний додаток з цифровою картою Visa на суму від 99,00 грн за покупки  товарів (крім тютюнових виробів і 

алкогольних напоїв), за винятком використання бонусів, отриманих у рамках участі у Програмі «Власний Рахунок», та 

Подарункових сертифікатів, протягом періоду Акції, у Місцях проведення акції можна придбати додатково 1 (один) 

сашет за 0,99 грн з ПДВ.  

4.3. Шляхом придбання 1 (одного) акційного сашета на спеціальному стенді в Місцях проведення акції за 9,99 грн з 

ПДВ. 

4.4. За кожні 99,00 грн з ПДВ при купівлі будь-яких товарів (крім тютюнових виробів і алкогольних напоїв), за 

винятком використання бонусів, отриманих у рамках участі в програмі «Власний Рахунок», та Подарункових 

сертифікатів,  протягом періоду Акції в місцях проведення Акції можна придбати акційний товар – 1 сашет пластиліну 

«Ліпака» за 0,99 грн з ПДВ. 

4.5. Кількість сашетів, що підлягають продажу, озвучується касиром. У разі бажання придбати їх згідно з п. 4 цих 

Правил, кількість сашетів та їхня вартість відображаються в чеку. 

5. Для зручності збирання та зберігання персонажів «Ліпака» у Місцях проведення акції продається  колекційна 

поличка «Ліпака» для  створених із пластиліну персонажів за ціною 79,99 грн з ПДВ. 

6. В рамках Акції також пропонується набір пластиліну (18 кольорових пластикових баночок із пластиліном) 

для ліплення персонажів за 199,99 грн з ПДВ. 

7. Для зручності ліплення персонажів у Місцях проведення акції продається книга з інструкціями для ліплення 

«Посібник Ліпака» за 89,99 грн з ПДВ. 

8. З 30.08.2018 участь в Акції дає учаснику можливість безкоштовно отримати доступ до додаткового 

фунціоналу програмного забезпечення додатка «Ліпака» шляхом отримання відповідних кодів, які є комбінацією 

символів, цифр (надалі – Акційний код). За допомогою кодів забезпечується доступ до різних рівнів додатка, 

додаткового функціоналу додатка для  користування ним. Акційний код може бути отриманий наступним чином (коди 

будуть відображені в чеку): 

8.1.  При виконанні будь-якого підпункту з пункту 4 можна отримати 1 (один) безкоштовний код. 

8.2. При купівлі колекційної полички «Ліпака» можна отримати 3 (три) безкоштовні коди. 

8.3. При купівлі набору з пластиліном (18 кольорових пластикових баночок із пластиліном) можна отримати 5 (п’ять) 

безкоштовних кодів. 

8.4. При купівлі книги з інструкціями для ліплення «Посібник Ліпака» можна отримати 3 (три) безкоштовні коди. 

9. Правила роботи Акційних кодів у  мобільному додатку «Ліпака»:  

9.1. Один Акційний код відкриває інструкцію з ліплення одного з персонажів у додатку «Ліпака» на одному 

пристрої з операційною системою iOS чи Android. Акційними кодами, отриманими під час Акції, можна скористатися 

до 01.01.2019.  

9.2. Відкриті інструкції з ліплення персонажів будуть доступні завжди на тому пристрої, на якому введено 

Акційний код у встановленому додатку.  

9.3. При оновленні додатка відкриті інструкції будуть збережені. При видаленні додатка відкриті інструкції 

можуть також бути видалені. Щоб відкрити інструкції до персонажів на іншому пристрої, необхідно ввести Акційні 

коди, які ще не були використані. 

9.4. Інструкції до персонажів, придбані через сам додаток, можна відновити на інших пристроях, які 

використовують той самий обліковий запис, з якого їх було придбано. 

10. Правила використання додатка «Ліпака»:  

10.1. Додаток  «Ліпака» буде доступний з 30.08.2018. Встановити додаток можна через App Store і Google Play Market 

до 01.01.2019. Після встановлення додаток буде доступний на пристрої весь час, поки користувач не видалить його 

або не змінить пристрій на інший. У разі оновлення операційної системи на пристрої розробник не несе 
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відповідальності за працездатність додатка. 

11. Організатор (Виконавець) Акції має право змінювати умови Акції або достроково її припинити. Інформація 

про внесені зміни або припинення Акції публікується в супермаркетах мережі «Сільпо» та Le Silpo, а також на 

офіційному веб-сайті silpo.ua. 

12. Зовнішній вигляд Акційних товарів може відрізнятися від розміщених у рекламних матеріалах. 

13. Видача грошової компенсації замість надання знижки не допускається. Акція діє за умови наявності Акційних 

товарів у Місцях проведення акції. Запас Акційного товару обмежений.  

14. Інформаційна підтримка Акції: silpo.ua, гаряча лінія «Сільпо»: 0 800 301 707 (дзвінки безкоштовні з усіх 

телефонів на території України). 
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