
ПРАВИЛА 

ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНО-МАРКЕТИНГОВОЇ АКЦІЇ  
«Каструлі та сковорідки 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) (Додаток № 1), 

розміщеною на вебсайті www.silpo.ua, з 1.09.2021 до 9.03.2022 включно, період видачі фішок 
— з 1.09.2021 до 01.03.2022  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 отримані так: 

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

програмі «Власний Рахунок», грошових коштів, витрачених на алкогольні напої і тютюнові 

вироби, Подарункові сертифікати 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 1 електронну фішку. 

Електронні фішки автоматично та безкоштовно завантажуються до балансу програми 

«Власний Рахунок». 

3.2. Отримати фішки можна, використавши картку «Власний Рахунок» (просканувавши її на 

касі або використавши мобільний додаток «Сільпо» і просканувавши QR-код). Автоматично 

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. Баланс програми «Власний Рахунок» (розділ про кількість електронних фішок) 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 лінії «Сільпо» 0 800 301 707 (дзвінки безкоштовні з усіх 

телефонів на території України).  

3.4. В разі електронного накопичення фішок знижка на касі на акційний товар «Каструлі та 

сковорідки Марко Черветті»  надається автоматично, якщо була просканована картка програми 

«Власний Рахунок» чи QR-код мобільного додатка «Сільпо» в чеку,  в якому вказано про 

купівлю акційного товару.  

3.5. Якщо електронних фішок не вистачає для отримання знижки, знижка не надається. 

4. П’ять, десять чи п’ятнадцять фішок,  накопичених в електронному балансі, дають право 

придбати такий відповідний акційний товар зі знижкою розміром 65%  від звичайної ціни 

протягом періоду Акції в Місцях проведення акції: 

              

Артикул Назва 

Ціна 

акції, 

грн 

Ціна до 
акції, грн 

Знижка для 
Гостя, % 

825732 Cковорідка Marco Cervetti 22 cм 349,00 997,14 -65% 

825733 Cковорідка Marco Cervetti 24 cм 399,00 1 140,00 -65% 

825734 Cковорідка Marco Cervetti 26 cм 449,00 1 282,86 -65% 

825735 Cковорідка-вок Marco Cervetti 28 cм 549,00 1 568,57 -65% 

825736 Cковорідка для млинців Marco Cervetti 26 cм 299,00 854,29 -65% 

825738 Кришка скляна Marco Cervetti 22 cм 79,00 225,71 -65% 
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825739 Кришка скляна Marco Cervetti 24 cм 89,00 254,29 -65% 

825740 Кришка скляна Marco Cervetti 26 cм 99,00 282,86 -65% 

825741 Кришка скляна Marco Cervetti 28 cм 109,00 311,43 -65% 

825737 
Ківш зі скляною кришкою Marco Cervetti 16 

см 
399,00 1 140,00 -65% 

825742 
Каструля зі скляною кришкою Marco Cervetti 

20 см 
499,00 1 425,71 -65% 

825743 
Каструля зі скляною кришкою Marco Cervetti 

22 см 
599,00 1 711,43 -65% 

825744 
Каструля зі скляною кришкою Marco Cervetti 

24 см 
699,00 1 997,14 -65% 

 
 

5. Акційна знижка, яка активується за наявності необхідної  кількості зібраних фішок 

згідно з п. 6 цих правил, поширюється лише на 1 (одну) одиницю акційного товару.  

6. В електронному вигляді фішки нараховуються одразу після отримання фіскального 

чека за купівлю товарів у Місцях проведення акції протягом періоду Акції. 

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

безкоштовні на території України). 

8. 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.  

9. Зовнішній вигляд акційного товару може відрізнятися від розміщеного в рекламних 

матеріалах. 

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

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

обмежений.  

11. 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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