
Офіційні правила пропозиції «Під ялинку, під подушку, до свят даруй 

сертифікат» 

 

Заходьте на сайт silpo.ua, вибирайте номінал електронного подарункового 

сертифіката на 500 або 1000 гривень, зробіть оплату за допомогою картки 

Masterсard® ― і сума вашого сертифіката збільшиться. 

Щоб збільшити номінал електронного подарункового сертифіката, треба: 

1. Завітати на сайт «Сільпо»: https://silpo.ua 

2. Вибрати розділ «Подарункові сертифікати. 

3. Вибрати електронний сертифікат номіналом 500 або 1000 грн. 

4. Оплатити електронний сертифікат за допомогою картки Masterсard®. 
Сума сертифіката збільшиться:  
- при оплаті суми 500 грн до номіналу додається 75 грн. 
- при оплаті суми 1000 грн до номіналу додається 100 грн. 

5. Пропозиція «Під ялинку, під подушку, до свят даруй сертифікат» діє з 

15.11.2022 року по 31.12.22 року включно. 

6. У пропозиції беруть участь держателі карток Masterсard®. 

7. Кількість сертифікатів, які можна придбати, ― 10 шт. на кожен 

зареєстрований номер телефона, незалежно від вибраного номіналу, 

протягом усього періоду дії пропозиції. Одним платежем ви можете 

оплатити товари на суму до 10 001 грн включно. 

8. Організатор пропозиції має право змінювати її умови, зокрема 

достроково припинити. Інформація про внесені зміни або припинення 

пропозиції публікується на офіційному сайті https://silpo.ua 

9. Організатор пропозиції ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» звільняється від 

відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за 

цими Правилами, якщо це невиконання стало наслідком форс-

мажорних обставин, які виникли після затвердження цих Правил. Форс-

мажорні обставини ― це надзвичайні та невідворотні обставини, які 

об’єктивно впливають на виконання зобов’язань, передбачених 

умовами Правил, дію яких неможливо було передбачити та дія яких 

унеможливлює їх виконання протягом певного періоду часу. Дія таких 

обставин може бути викликана: винятковими умовами і стихійним 

лихом (епідемія, сильний шторм, землетрус, циклон, ураган, торнадо, 

буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, 

пожежа тощо); непередбаченими обставинами, що відбуваються 

незалежно від волі й бажання Сторін (збройний конфлікт, загальна 

військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, 

file:///C:/Users/l.parshyna/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JCR9BZ0T/
file:///C:/Users/l.parshyna/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JCR9BZ0T/


акти тероризму, диверсії, блокада, революція, заколот, повстання, 

масові заворушення тощо). 

 

Більш детальна інформація ― за посиланням silpo.ua або за телефоном 

0800 301 707 (дзвінки безкоштовні на території України). 


