
ПРАВИЛА 

ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНО-МАРКЕТИНГОВОЇ АКЦІЇ  
«Ножі Марко Черветті»   

 

1. Замовник та організатор (Виконавець) Акції — ТОВ «Сільпо-ФУД». 

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

місць проведення акції (надалі — Місця проведення акції), розміщеною на вебсайті www.silpo.ua, з 

19.03.2020 до 26.08.2020 включно, період видачі фішок — з 19.03.2020 до 14.08.2020 включно (далі – 

період Акції).  

3. Участь в Акції дає можливість придбати акційний товар зі знижками, за умови накопичення 

необхідної кількості акційний фішок. Акційні фішки можуть бути придбані або отримані так: 

3.1  За кожні 100,00 грн (за винятком використання бонусів, отриманих у рамках участі у Програмі 

«Власний Рахунок», та Подарункових сертифікатів,  грошових коштів, витрачених на алкогольні напої 

і тютюнові вироби та на акційні товари ТМ «Марко Черветті», які придбані зі знижкою 65%), 

витрачених на купівлю товарів протягом періоду Акції у Місцях проведення акції, особа отримує 

можливість придбати 1 фішку, яку необхідно вклеїти в акційний буклет, який можна отримати в касира 

безкоштовно. 

Ціна однієї акційної фішки становить 0,01 грн з ПДВ. Наклеєні або не наклеєні в буклет фішки 

поверненню не підлягають. 

3.2 Отримати фішки безкоштовно можна на касі, використавши картку «Власний Рахунок» 

(просканувавши її на касі або використавши мобільний додаток «Сільпо» і просканувавши QR-код).  

Автоматичну участь в електронному збиранні фішок беруть усі Гості, які просканували картку 

«Власний Рахунок» або використали додаток «Сільпо» хоча б один раз за період Акції.  

3.3 Фішки будуть додані до балансу програми «Власний Рахунок» автоматично. 

3.4 Баланс можна перевірити так (за умови використання картки програми «Власний Рахунок», яка 

була використана для накопичення фішок): в чеку, в мобільному додатку, в особистому кабінеті на сайті 

silpo.ua, за телефоном гарячої лінія «Сільпо» 0 800 301 707 (дзвінки безкоштовні з усіх телефонів на 

території України).  

3.5 В разі електронного накопичення фішок знижка на касі на акційний товар «Ножі Марко Черветті» 

надається автоматично, якщо була просканована картка програми «Власний Рахунок» чи QR-код 

мобільного додатка «Сільпо».  

3.6 Якщо кількість фішок електронного балансу недостатня для отримання знижки, є можливість 

додатково надати касиру наклеєні в буклет фішки при купівлі  акційного товару на касі. Фішки будуть 

підсумовані, і знижка буде надана на касі. 

3.7 Якщо паперових і електронних фішок не вистачає для отримання знижки, знижка не надається. 

4. Кількість фішок, що підлягають видачі за результатом купівлі, озвучується касиром. 

5. Пред’явлення заповненого фішками відрізного поля буклета (5, 10, 15) дає право отримати знижку  

на відповідний акційний товар протягом періоду Акції в Місцях проведення акції.  

6. П’ять чи десять вклеєних фішок або накопичених фішок в електронному балансі дають право 

придбати такий відповідний Акційний товар зі знижкою розміром 75%  від звичайної ціни: 

              

Артикул Назва/Name 
Звичайна ціна, 

грн 
Акційна ціна, 

грн 
Розмір 

знижки, % Кількість фішок 

701376 
Ніж для чищення овочів Marco Cervetti  

9 см/3.5'' 
556 139 

75 
 5 

796364 
Ніж для чищення овочів Marco Cervetti  

6,5 см/2.5'' 
516 129 75 

5 

701377 Ніж універсальний Marco Cervetti 13 см/4.8"  596 149 75 5 

796365 Ніж універсальний Marco Cervetti 15 см/6" 676 169 75 5 

701378 Ніж універсальний Marco Cervetti 18 см/7'' 716 179 75 5 

701379 Ніж шеф-кухаря Marco Cervetti 20 см/8" 1116 279 75 10 

701380 Ніж сантоку Marco Cervetti 18,5 см/7,3" 1116 279 75 10 

http://www.silpo.ua/


701381 Ніж для хліба Marco Cervetti 20 см/8" 916 229 75 10 

796366 Ніж для сиру Marco Cervetti 12,7 cм/5"  676 169 75 5 

701382 Ножиці кухонні Marco Cervetti  396 99 75 5 

796367 Колода для ножів Marco Cervetti  2396 599 75 15 

796368 Точило для ножів Marco Cervetti  916 229 75 10 

809066 
Дошка кухонна для нарізання і подавання 

продуктів харчування 24,5х34,5 см 
596 149 75 

5 

809067 
Дошка кухонна для нарізання і подавання 

продуктів харчування 14,5х44,5 см 
476 119 75 

5 

 

 

7. Акційна знижка, яка активується за наявності необхідної  кількості зібраних фішок згідно з п. 6 

даних Правил, поширюється лише на 1 (одну) одиницю Акційного товару. 

8. Купити в касира фішки або отримати фішки в електронному вигляді можна одразу після 

отримання фіскального чека за купівлі товарів у Місцях проведення акції протягом періоду Акції. 

9. Якщо сума однієї покупки згідно з п. 3 Правил перевищує загальну кількість фішок, необхідну 

для відрізного поля буклета (30 шт.), Гість має право отримати додатковий буклет з відрізним полем 

для вклеювання фішок або  додатково завантажити акційний буклет для подальшого роздрукування з 

сайту www.silpo.ua. 

10. Після купівлі Акційного товару зі знижкою згідно з п. 6 Правил відрізне поле буклета з 

наклеєними фішками, пред’явлене Учасником Акції, залишається в касира.   

11. Більш детальна інформація – на сайті silpo.ua або за телефоном 0 800 301 707 (дзвінки 

безкоштовні на території України). 

12. Організатор Акції має право змінювати умови Акції, в тому числі достроково її припинити. 

Інформація про внесені зміни або припинення Акції публікується в Місцях проведення акції та на 

офіційному вебсайті www.silpo.ua.  

13. Зовнішній вигляд акційного товару може відрізнятися від розміщеного в рекламних матеріалах. 

14. Видача грошової компенсації замість надання знижки не допускається. Акція діє за умови 

наявності акційного товару в Місцях проведення акції. Запас акційного товару обмежений.  

15. Інформаційна підтримка Акції: www.silpo.ua, гаряча лінія «Сільпо» 0 800 301 707 (дзвінки 

безкоштовні з усіх телефонів на території України). 
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