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1.

ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ

1.1. Організатором Акції «Партнерський промо-код», у подальшому Акція, є
ТОВ «ДІЄСА» (м. Київ 03150, вул. Велика Васильківська, 45) та ТОВ «Технополіс-1»
(Київська обл. Києво - Святошинський р-н, с. Петропавлівска Борщагівка, вул. Велика
Кільцева, 4) надалі «Організатор».
1.2. Територія проведення –магазини «Ельдорадо» (ТОВ «Дієса» і ТОВ «Технополіс1») на території України. Перелік магазинів «Ельдорадо» зазначений на сайті
https://eldorado.ua/.
2.

ПРАВО НА УЧАСТЬ

2.1.Споживач, який здійснює придбання Акційного товару в магазині «ELDORADO»
(далі – Учасник Акції) та якому на мобільний номер телефону надійшло SMS/Viber повідомлення про можливість участі в Акції.
2.2.Організатор Акції може відмовити учаснику Акції в наданні можливості отримати
Заохочення в разі виявлення зловживань при придбанні Товару (приклад: придбання Товару
не для особистого споживання, а для подальшого перепродажу; придбання більше двох
одиниць в чеку однотипних товарів тощо).

3.

ТРИВАЛІСТЬ АКЦІЇ

3.1.

Акція триває в період з «14» грудня 2020 р. до «31» грудня 2021 р.

4.

ПОРЯДОК УЧАСТІ В АКЦІЇ, ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ.

4.1. В разі отримання SMS/Viber повідомлення з інформацією про нарахування
бонусу на умовах цієї Акції, Споживач отримує право використати Заохочення(знижку) в
розмірі:
 100 грн знижки при придбанні товарів на суму від 1000 грн з ПДВ;


200 грн знижки при придбанні товарів на суму від 1500 грн. з ПДВ;



500 грн знижки при придбанні товарів на суму від 3500 грн. з ПДВ.
1 бонус прирівнюється до 1 грн. знижки.

Перелік товарів, на які поширюється дія Акції включає:
1. Категорія товару «Споживча техніка»:
Группа
Торгова марка
Монітори
БФП (Багатофункціональні пристрої)
Всіх торгових марок, що представлені для продажу у
Саундбари
місці реалізації Товару
Ігрові консолі і аксесуари
Комп'ютери
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2. Категорія товару «Кліматична побутова техніка»:
Група
Торгова марка
Осушувачі повітря
MIDEA
Очищувачі повітря
PANASONIC
Кондиціонери
NEOCLIMA, TOSHIBA, WHIRLPOOL, PANASONIC,
SHUFT, ONE AIR, LG
Зволожувачі повітря
WETAIR
Посудомийні машини
INTERLINE, PYRAMIDA
Холодильники
LIEBHERR, ATLANT
Морозильні камери
LIEBHERR, ATLANT
Вбудована кліматична техніка
PYRAMIDA, VENTOLUX,ELICA
Витяжки
ELICA, FABER, INTERLINE, PYRAMIDA,
VENTOLUX
Пральні машини
TOSHIBA, SATURN
3. Категорія товару «Смартфони»:
Група
Смартфони Android
Мобільні телефони
4. Категорія товару «Аксесуари»:
Група
Зовнішні накопичувачі SSD та HDD
Зовнішні накопичувачі USB Flash
Ігрові аксесуари для ПК
Зовнішні накопичувачі SSD та HDD
Аксесуари до смартфонів
Аксесуари до Action камер
Кронштейни для ТВ
Миші комп'ютерні
Акустика для ПК
Мережеве обладнання
Комплекти клавіатура + миша
Акустичні системи портативні
Аксесуари до ігрових консолей
Елементи живлення
Універсальні мобільні батареї
Прасувальні дошки
5. Категорія товару «Посуд»:
Група
Пательні
Посуд
Аксесуари для пилососів

Торгова марка
OPPO VIVO ZTE HUAWEI
ALCATEL ASTRO ERGO KENEKSI LG NOKIA
NOMI PRESTIGIO SIGMA MOBILE
Торгова марка

Всіх торгових марок, що представлені для продажу у
місці реалізації Товару

Торгова марка
Всіх торгових марок, що представлені для продажу у
місці реалізації Товару

6. Категорія товару «Мала побутова техніка»:
Група
Торгова марка
Блендери
BEURER, BLACK&DECKER, BROTHER, CANDY,
Бритви
ELECTROLUX, ERGO, GORENJE, HEABSY,
HOOVER, JANOME, LARETTI, LEADER,
Ваги кухонні
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Ваги підлогові
Грилі
Електроподрібнювачі
Епілятори
Зубні щітки та іригатори
Інша кухонна техніка
Йогуртниці
Кавоварка
Кавомашини
Кавомолки
Кухонні комбайни
Машинки для стрижки волосся
чоловічі
Мікрохвільові печі
Міксері
Міні печі
Морозівніці
Мультиварки
Мультіпечі
М'ясорубки
Пароварки
Пилососи
Плитки
Праска
Предмети особистої гігієні
Прилади для укладання волосся
Скиборізки
Соковижималка
Сушки для овочів
Сушка для продуктів
Тостери
Фени
Хлібопічки
Чайники
Швейні машини

LIBERTON, MAGIO, MAXMARK, MAXWELL,
MINERVA, MIRTA, PANASONIC, POLARIS,
REDMOND, REMINGTON, SATURN, SCHOLL,
TOSHIBA, TOYOTA, VEGAS, VITEK, YUNMAI

4.1.1. Заохочення (знижка) надається шляхом зниження вартості акційного товару,
розміщеного у відповідному фіскальному чеку, відповідно до п.4.1. цих Правил.
4.2. Учасник Акції має право відмовитись від права на отримання Заохочення.
4.3. Учасник Акції реалізує своє право на отримання Заохочення одночасно із
придбанням акційного товару.
4.4. Дія Акції не розповсюджується на товари з написом на ціннику «З урахуванням
знижок».
4.5. Про суміщення даної Акції з іншими програмами лояльності Організатора
дізнавайтеся в торгових магазинах «Ельдорадо».
4.6. Повернення Акційного товару протягом 14-ти календарних днів з дня його
придбання здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».
4.7. Організатор Акції може відмовити учаснику Акції в продажі акційного товару в
разі виявлення зловживань при придбанні акційного Товару (приклад: придбання акційного
Товару не для особистого споживання, а для подальшого перепродажу; придбання більше
двох одиниць в чеку однотипних товарів тощо).
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4.8. Учасник акції може скористатись SMS/Viber -повідомлення, в якому зазначена
можливість участі в Акції з вказаним розміром бонусу лише один раз при придбанні акційних
товарів в одному чеку.
4.9. Придбати/обміняти Товар/Послуги з використанням промо-кода не можливо у
наступних випадках:
4.9.1. на оплату послуг мобільного зв’язку (будь-який вид платежу);
4.9.2. при купівлі Товарів/Послуг що беруть участь в акціях, якщо це зазначено в
умовах проведення таких акцій.
4.9.3. При придбанні Товару на сайті www.eldorado.ua з акцією «безкоштовна
доставка».
4.9.4. При придбанні Товару на сайті www.eldorado.ua
4.9.5. При придбанні Товару на сайті www.eldorado.ua з позначенням «Р» біля (після)
коду Товару.
4.10. Після повернення Товару бонус не повертається.

5. ІНШЕ
5.1. Інформація і матеріали, що розміщені на сайті, надані Організатором «як вони
є», без гарантій, висловлених або припущених. Ні за яких обставин Організатор не несе
відповідальності за шкоду, в т. ч. будь-які прямі, навмисні, випадкові, послідовні, штрафні або
інші дії, що можуть бути наслідком можливості/ неможливості використання сайту або
матеріалів, розміщених на ньому. Організатор не надає ніяких гарантій, в т.ч. гарантії того, що
у роботі з веб-сайтом учасники захищені від вірусів або інших шкідливих елементів,
ушкоджень та помилок.
5.2. Заохочення надаються Організатором на умовах цих правил «як вони є», без
будь-яких гарантій чи додаткових зобов‘язань.
5.3. Робота з сайтом та участь Учасника в Акції здійснюється тільки за добровільним
бажанням Учасника.
5.4. Організатор залишає за собою право подовжувати термін Акції та/або змінювати
ці правила Акції на власний розсуд.
5.5. Факт участі в цій Акції означає ознайомлення та повну згоду всіх Учасників з
цими Правилами та зобов'язання їх виконувати.
5.6. У випадку, якщо Учасник, який отримав право на заохочення, з будь яких
причин, незалежних від Організатора, не має можливості отримати заохочення або ним
скористатися, він не має право на отримання від Організатора будь-якої компенсації.
5.7. Грошова компенсація розміру заохочень не нараховується та не сплачується.
5.8. Організатор не бере на себе відповідальності з приводу будь-яких суперечностей
щодо права власності на заохочення.
5.9. Відповідно до вимог ст. 634 ЦК до договорів приєднання, а саме можливості
укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого
договору, своєю участю у Акції всі Учасники погоджуються з цими Правилами та
зобов’язуються їх виконувати.
5.10. За будь-якою додатковою інформацією з приводу участі в Акції Учасники
можуть звертатися за електронною адресою https://eldorado.ua/ або телефоном 0 800 502 255
(дзвінки зі стаціонарних телефонних номерів в межах України є безкоштовними; дзвінки з
мобільних телефонів оплачуються згідно діючих тарифів відповідного мобільного оператора;
тільки для повнолітніх).
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