
 

ПРАВИЛА 

ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНО-МАРКЕТИНГОВОЇ АКЦІЇ  

«Стікіз із космосу» 

 

1. Замовник Акції – Brand Loyalty B.V, Організатор (Виконавець) Акції – ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД», Партнер 

Акції – Visa International Service Association. 

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

проведення Акції (далі – Місця проведення Акції), розміщеною на сайті www.silpo.ua, з 20.04.2015 до 

20.06.2015 включно (далі – період Акції).  

3.  Участь в Акції дає можливість зібрати Акційні товари – колекцію фігурок «Стікіз із космосу». Повна 

колекція Акційних товарів становить 24 фігурки «Стікіз із космосу». 

4. Фігурки ««Стікіз із космосу» можуть бути отримані таким чином: 

4.1.  За кожні 99,00 грн, витрачені на купівлю будь-яких товарів (за винятком використання грошових 

бонусів, отриманих в рамках участі у Програмі «Власний Рахунок», та Подарункового Сертифіката 

«Сільпо»), протягом періоду Акції в Місцях проведення Акції купуйте Акційний товар – 1 

непрозорий сашет з 1 фігуркою «Стікіз із космосу»  (далі – сашет) за 0,99 грн з ПДВ. Непрозорі 

сашети продаються тільки через касира на касі. 

4.2.  За купівлю однієї одиниці зі спеціальних товарів, перелік яких зазначено на сайтах: 

http://silpo.ua/ua/actions/stikeez/goods/  або http://silpo.ua/ru/actions/stikeez/goods/, протягом періоду Акції  

в Місцях проведення Акції купуйте 1 непрозорий сашет за 0,99 грн з ПДВ. Спеціальні товари 

будуть визначені Виконавцем Акції та позначені спеціальними матеріалами під цінниками. 

Непрозорі сашети продаються тільки через касира на касі. 

4.3.  При безготівковому розрахунку карткою Visa за будь-які товари на суму від 99,00 грн (за винятком 

використання грошових бонусів, отриманих в рамках участі у Програмі «Власний Рахунок», та 

Подарункового Сертифіката «Сільпо»), протягом періоду Акції  в Місцях проведення Акції  купуйте 

1  додатковий непрозорий сашет за 0,99 грн з ПДВ.  Непрозорі сашети продаються тільки через 

касира на касі. Супермаркети, де неможливо при оплаті картою Visa купити 1 додатковий 

непрозорий сашет за 0,99 грн з ПДВ, вказані в Адресній програмі Акції на сайті: www.silpo.ua. 

5. Кількість непрозорих сашетів, що підлягають видачі на касі за результатом купівлі, озвучується 

касиром. У разі бажання їх придбати кількість непрозорих сашетів та їхня вартість відображаються в 

чеку.  

6. Акція не діє на касах кафе у супермаркетах. 

7. Для зручності збирання та зберігання фігурок «Стікіз із космосу» в Місцях проведення Акції 

пропонуються для продажу альбом для фігурок за 49,99 грн з ПДВ (який містить місця для фігурок з 

колекції «Стікіз із космосу» та гру) і мішечок для фігурок за 19,99 грн з ПДВ. 

8. 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 

делікатес-маркетах Le Silpo, а також на офіційному сайті: www.silpo.ua. 

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

http://www.silpo.ua/
http://silpo.ua/ua/actions/stikeez/goods/
http://silpo.ua/ru/actions/stikeez/goods/
http://www.silpo.ua/
http://www.silpo.ua/


10. Акція діє за умови наявності Акційних товарів у 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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