
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ТА УМОВИ АКЦІЇ  

 «Cпекотні знижки до 3000 грн» 

1. ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ 
1.1. Організатором Акції « Спекотні знижки до 3000 грн» на оформлення послуг 

страхування  до 3000 грн» (надалі – Акція) виступає Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ВФ Ритейл», місцезнаходження: Україна, 01601, м. Київ, вул. 
Лейпцизька, 15, код за ЄДРПОУ 41457291. 

 
2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ 

2.1. В Акції беруть участь дієздатні фізичні особи, що станом на дату початку Акції 
досягли 18 (вісімнадцяти) років та згодні з її умовами (далі – Учасники Акції). 

2.2. Участь в Акції є добровільною і визначається за власним бажанням Учасника. 
 

3. ПЕРІОД ДІЇ І ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 
3.1. Акція проводиться на території України, крім тимчасово окупованої території 

та території, на якій органи державної та виконавчої влади тимчасово не здійснюють свої 
повноваження або здійснюють їх не в повному обсязі.  

3.2. Період проведення Акції: з 17 травня до 31 травня 2019 року включно або до 
моменту вичерпання акційного товару.  

3.3. Організатор залишає за собою право призупиняти, відновлювати, припиняти 
та подовжувати проведення Акції у будь-який момент. 

3.4. Контроль над проведенням Акції та дотриманням цих правил здійснюється 
Організатором Акції. 

4. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ 
 

4.1. Учасникам Акції, що відповідають умовам, що визначені Розділом 2 цих 
Правил надається гарантована можливість отримати:  

 знижку від 200 грн до 3000 грн на смартфон, за умови придбання  послуги 
страхування  ( страховий продукт СмартОК») на акційні товари в мережі 
магазинів ТОВ ВФ «Ритейл» (перелік акційних смартфонів у Додатку 1 до 
Наказу № ОД/П___ від 17.05.2019 р.). 

  страховий партнер  ЧАО «СК «АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ», що діє на підставі 
Ліцензій на здійснення страхової діяльності від 21.02.2013 р. серії АЕ № 
198587 та АЕ № 198597, виданих Національною комісією, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, 

 
4.2. Данна пропозиція зазначена в пункті 4.1 діє на товари придбані в розстрочку. 
4.3. У разі повернення придбаного акційного товару належної якості та у строки, 

визначені Законом України «Про захист прав споживачів», Учасник Акції відмовляється від 
виконання публічного договору купівлі-продажу та повертає  всі товари, придбані в рамках 
цієї Акції (з огляду на зміну істотних умов договору, що передбачено ст. 652 ЦК України).   
 

 
 
 
 
 
 
 

 


