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АКЦІЯ «5000 квитків в кіно»
З радістю повідомляємо про початок нової акції «5000 квитків у кіно».
З 01.06.2018 р по 30.06.2018 р придбайте в будь-якому магазині національних мереж будівельногосподарських гіпермаркетів «Епіцентр К» і «Нова лінія» продукцію торгової марки KÄCHER на
суму від 3000 грн одним чеком і гарантовано отримайте Сертифікат на перегляд фільму «Місія
неможлива: Фолаут »для двох осіб за 0,06 грн.
Питання по акції можна поставити за телефоном Гарячої лінії: 0 800 500 48 90 (безкоштовно зі
стаціонарних телефонів в межах України або згідно тарифікації вашого мобільного оператора, ПнПт. з 09.00 до 18.00).
Бажаємо успіху на шляху до справжньої чистоті!
Правила акції
1. Назва акції «5000 квитків у кіно» (далі «Акція»).
2. Організатор акції - Товариство з обмеженою відповідальністю «Керхер».
Адреса: вул. Петропавлівська, 4, с. Петропавлівська Борщагівка, Києво-Святошинський р-н,
Київська обл., Тел. 0 (44) 594-75-00
3. Період проведення Акції: Акція проводиться 01.06.2018 р по 30.06.2018 р
4. Місце проведення Акції: Акція проводиться на території України в мережах будівельногосподарських гіпермаркетів «Епіцентр К» і «Нова лінія».
5. Опис продуктів, що беруть участь в Акції: усі товари Kärcher, які представлені в мережах
будівельно-господарських гіпермаркетів «Епіцентр К» і «Нова лінія».
6. Для участі в Акції придбайте товар ТМ «KÄCHER» на суму від 3000 грн одним чеком в період
Акції. Отримайте на Інформаційній стійці гіпермаркету Сертифікат для двох осіб на перегляд
фільму «Місія неможлива: Фолаут» за 0,06 грн.
6.1.

Кожний Сертифікат діє на наступних умовах:
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6.1.1. Сертифікат обмінюється на квитки у зазначеному на ньому кінотеатрі в період з 30.07.18 до
15.08.18 (включно).
6.1.2. Сертифікат надає право пред’явнику відвідати будь-який сеанс фільму «Місія неможлива:
Фолаут» у визначеному кінотеатрі в період з 30.07.18 до 15.08.18. та дії сертифікату в даному
кінотеатрі згідно розкладу сеансів даного фільму у даному кінотеатрі.
6.1.3. Один сертифікат підлягає обміну виключно на 2 (два) квитки на один і той самий сеанс в
одному кінотеатрі за наявності вільних (не оплачених та не заброньованих) місць у кінозалі і не
поширюється на додаткові послуги кінотеатру. Сертифікат може бути використаний виключно на
звичайні місця в звичайних залах і не може бути використаний на поліпшені місця у так званих
vip-залах, IMAX ,Super lux , D-Box, тощо.
6.1.4. Сертифікат не може бути використаний в інший період та в іншому кінотеатрі та на інший
фільм. Кількість сертифікатів обмежена.
6.1.5. Сертифікат дійсний за умови наявності відбитку печатки ТОВ «Агенція Сінема» та ТЦ
«Епіцентр» або «Нова Лінія».
6.1.6. Кожен сертифікат є дійсним виключно один раз.
6.1.7. Обмін сертифікату на один квиток із двох не дає права на компенсацію вартості іншого
квитка.
6.1.8. Одержувач сертифіката самостійно несе відповідальність за зберігання сертифіката від
втрати.
6.1.9. Сертифікат не можна обміняти на його грошовий еквівалент.
6.1.10. Організатор має право на зміну списку кінотеатрів. Перед відвідуванням кінотеатру
уточніть актуальний список на сайті Організатора.
7. Додаткові умови:
7.1. Учасниками Акції можуть стати фізичні особи - громадяни України, які досягли 18-річного
віку. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати участь в ній співробітники і
представники Організатора та їх близькі родичі (чоловік / дружина, діти, брати / сестри, батьки), а
також особи, які не відповідають умовам або не виконують умови даних Правил.
7.2. Беручи участь в Акції, Учасник тим самим дає свою згоду на обробку його персональних
даних Організатором.
7.3. Акція проводиться з метою рекламування (популяризації) товарів марки Kärcher (Керхер).
7.4. Спори, що виникають між ТОВ «Керхер» і учасниками Акції, вирішуються шляхом
переговорів. У разі, якщо згоди не досягнуто - в судових органах, згідно з чинним законодавством
України.
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