
 

 

УМОВИ АКЦІЇ «Розіграш подарунків і грошового сертифіката до Дня відкриття ТЦ «ГОРА». 

Термін дії акції: 04.02.23 р. 
Територія дії акції: ТЦ «Гора. Меблевий центр», м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 176. 
Організатор акції: ТОВ «Девелопмент Захід Груп», моб.: (068) 30 55 604. 
 
Винагорода Акції 
Суперприз: Сертифікат номіналом 30 000 грн. 
Подарунки: домашній текстиль (5 шт), стілець (1 шт,) крісло-мішок (1 шт), сертифікати на 1000 грн (12 шт), 
сертифікати на знижку 30% (3 шт), 25% (3 шт), 20% (11 шт), 15% (7 шт), дефузори (2 шт), набір для ванни (2 шт), 
набір чашок (1 шт). 
Під суперпризом та подарунком розуміється право його придбання за 0,01 грн. 

Реєстрація Учасників 
У розіграші суперпризу – Сертифіката на суму 30 тис. грн. бере участь Анкета учасника, видана покупцю в 
одному зі салонів ТЦ «Гора. Меблевий центр» при покупці товару на суму від 1000 грн. одним чеком впродовж 
дії акції 4 лютого 2023р. з 12:00 год. до 17:00 год. . Заповнену Анкету Учасник акції для розіграшу Сертифіката 
віддає продавцю, де здійснив покупку. Один покупець в одному салоні може     заповнити лише одну Анкету. 
Купуючи у різних салонах, покупець отримуєте кілька Анкет і збільшує шанси виграти суперприз. У розіграші 
Подарунків бере участь Анкета учасника, яку за бажанням заповнює кожен відвідувач ТЦ «Гора. Меблевий 
центр»  на стійці інформації у період дії акції: 04.02.23р. з 12:00 год до 17:00 год. 
 
Визначення переможців 
Розіграш суперпризу відбудеться 4 лютого 2023 р. об 17:00 год. біля стійки інформації ТЦ «Гора. Меблевий 
центр» (2 поверх) шляхом проведення випадкової вибірки Анкет учасника акції за присутності представників 
Організаторів акції. Буде обрано 1 переможця, який отримає суперприз - Сертифікат на суму 30 тис. грн. 
Переможцем стає особа, яка є присутньою на розіграші та має чек про покупку й документ, який засвідчує її 
особу. 
Розіграш подарунків відбудеться 4 лютого 2023р. об 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 год. біля стійки інформації 
ТЦ «Гора. Меблевий центр» (2 поверх) шляхом проведення випадкової вибірки Анкет учасника акції за 
присутності представників Організаторів акції. 

Отримання винагороди Акції 
Власник Сертифіката на суму 30 000 грн. може розрахуватися ним за товар у будь-якому із салонів ТЦ «Гора. 
Меблевий центр», який він обирає сам. Кількість салонів не повинна перевищувати 3 салони. З моменту 
отримання Сертифіката і не пізніше 4 березня 2023 р. власник Сертифіката може розраховуватись ним у межах 
зазначеного номіналу Сертифіката. Різниця від вартості товару, яка перевищує номінальну суму Сертифіката, 
оплачується покупцем самостійно, різниця від вартості товару, яка є менша за номінальну суму сертифіката, не 
повертається у грошовому еквіваленті. Сертифікат не обмінюється на грошовий еквівалент. Сертифікат не 
передається іншим особам. Втрачений сертифікат відновленню не підлягає. 
 
Згода на обробку та використання персональних даних 
Беручи участь в Акції, Учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з цими 
Правилами та дає свою згоду на обробку і використання своїх персональних даних. 
 
Погоджено: Планджиєв С.Є, директор ТОВ «Девелопмент Захід Груп», управлінської компанії ТЦ «Гора. 
Меблевий центр. 


