
 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТЛЕТІКС» 

(ТОВ «АТЛЕТІКС») 

 

НАКАЗ № 4 АТ/08/22 

 

«18» червня 2022 року       м. Київ 
 
Про внесення змін до Наказу №2 АТ/05/22 від «02» травня 2022 року 

Про проведення рекламної акції 

«200 бонусів за онлайн замовлення від 500 гривень» 

 

З метою залучення покупців, рекламування товарів Товариства та підвищення на них попиту з боку 

споживачів,  

НАКАЗУЮ: 
1. З 31.08.2022 року внести зміни в умови проведення рекламної акції «200 бонусів за онлайн замовлення 

від 500 гривень» (надалі – «Акція»), затвердженої Наказом №2 АТ/05/22 від «02» травня 2022 року, а 

саме: 

1.1. Провести рекламну акцію «200 бонусів за онлайн замовлення від 500 гривень» (далі – Акція) з «02» травня 

2022 року до «31» серпня 2023 року включно в інтернет-магазині «ATHLETICS». Умови Акції 

поширюються на товари, придбані в інтернет-магазині «ATHLETICS» з типом доставки «До відділення 

кур'єрської служби» та на придбання товарів з використанням сервісу резервування товару на сайті 

www.athletics.kiev.ua і подальшим самовивозом Замовлення в одному з магазинів ТОВ «АТЛЕТІКС» (далі 

– магазини). У зв’язку з цим кожен споживач, що є учасником Клубної програми ««ATHLETICS», 

зробивши одноразову покупку (одним фіскальним чеком) в інтернет-магазині «ATHLETICS» в період з 

02.05.2022 по 31.08.2023 включно будь-яких товарів на суму від 500 грн, отримає 200 додаткових бонусів 

(далі – Акційні бонуси) на свою Клубну Картку. Акційні бонуси нараховуються на Клубну Картку 

протягом 3 робочих днів, починаючи з дня, коли споживач оплатив товар, та можуть бути 

використані протягом 3 місяців з дати нарахування. Акційні бонуси, що не були використані в цей період, 

анулюються. 

2. Проінформувати споживачів про зміни в умовах Акції шляхом розміщення рекламного банеру на сайті 

www.athletics.kiev.ua.  

3. Інші умови Акції залишаються без змін.   

 

 

 

 

 

 

Директор ТОВ «АТЛЕТІКС»   Людмила КНИШ 

http://www.athletics.kiev.ua/
http://www.athletics.kiev.ua/


 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТЛЕТІКС» 

(ТОВ «АТЛЕТІКС») 

 

 

НАКАЗ № 2 АТ/05/22 

 

«02» травня 2022 року       м. Київ 
 
 

Про проведення рекламної акції 

«200 бонусів за онлайн замовлення від 500 гривень» 

 

З метою залучення покупців, рекламування товарів Товариства та підвищення на них попиту з боку 

споживачів,  

  

НАКАЗУЮ:  

 

1. Провести рекламну акцію «200 бонусів за онлайн замовлення від 500 гривень» (далі – Акція) з «02» 

травня 2022 року до «31» серпня 2022 року включно в інтернет-магазині «ATHLETICS». Умови Акції 

поширюються на товари, придбані в інтернет-магазині «ATHLETICS» з типом доставки «До відділення 

кур'єрської служби» та на придбання товарів з використанням сервісу резервування товару на сайті 

https://athletics.kiev.ua/ або за телефоном 0800505707 і подальшим самовивозом Замовлення в одному з 

магазинів «ATHLETICS» (далі – магазини) ТОВ «АТЛЕТІКС». 

1.1. Кожен споживач, що є учасником Клубної програми ««ATHLETICS», зробивши одноразову покупку 

(одним фіскальним чеком) в інтернет-магазині «ATHLETICS» в період з 02.05.2022 по 31.08.2022 включно 

будь-яких товарів на суму від 500 грн, отримає 200 додаткових бонусів (далі – Акційні бонуси) на свою 

Клубну Картку. Акційні бонуси нараховуються на Клубну Картку протягом 3 робочих днів, 

починаючи з дня, коли споживач оплатив товар, та можуть бути використані протягом 3 місяців з дати 

нарахування. Акційні бонуси, що не були використані в цей період, анулюються. 

1.2. В сумі покупки по Акції враховується оплата готівкою та банківською карткою, не враховується 

частина покупки, що була оплачена бонусами.  

1.3. Нарахування бонусів проводиться за покупку будь-яких товарів (зокрема товарів зі знижкою), окрім 

покупки Подарункових карток. 

1.4. Акційні бонуси можуть бути використані при наступній покупці в магазинах «ATHLETICS» та в 

інтернет-магазині «ATHLETICS». 

1.5. Акційні бонуси можуть бути використані як знижка до 30% від вартості товарів при наступній покупці 

будь-яких товарів, окрім товарів, що беруть участь в акціях «Краща ціна», та окрім Подарункових карток. 
При оплаті Бонусами сумарна знижка (з урахуванням роздрібної знижки, вказаної на цінниках в магазинах, 

знижки по іншим промоакціям і Бонусної знижки) не може перевищувати 50% від повної вартості товару. 

1.6. Порядок використання Акційних бонусів – згідно з умовами даної Акції, загальними умовами Клубної 

програми та Положенням про Клубну Програму. 

1.7. Один споживач, що володіє Клубною Карткою, може взяти участь в Акції один раз на добу. 

1.8. Якщо споживач не є учасником Клубної програми, він може зареєструватись до здійснення покупки, 

повністю заповнивши анкету учасника Клубної Програми на сторінці «Реєстрація» на сайті 

https://athletics.kiev.ua/. 

 

2. Провести внутрішні заходи: 

 

2.1. Персонал магазинів повинен інформувати покупців про умови Акції. 

2.2. Керуючим магазинами забезпечити оформлення магазинів рекламними матеріалами.  

 

 

3. Провести зовнішні заходи: 

 

3.1. Розмістити інформацію про Акцію на сайті https://athletics.kiev.ua/. 

 

https://athletics.kiev.ua/
https://athletics.kiev.ua/
https://athletics.kiev.ua/


 

4. Відповідальність за проведення Акції лишаю за собою.  

 

5. Товариство має право змінити умови, місце та строки проведення Акції шляхом внесення змін до цього 

Наказу. 

 
 

 

 

 

 

Директор 

ТОВ «АТЛЕТІКС»     Людмила КНИШ  

 

     


