
 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТЛЕТІКС» 

(ТОВ «АТЛЕТІКС») 

 

НАКАЗ № 4АТ/05/22 

 

 

«23» травня 2022 року       м. Київ 
 
Про проведення рекламної акції 

«Знижка 15% на перше замовлення Online за промокодом» 

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

споживачів,  

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести рекламну акцію «Знижка 15% на перше замовлення Online за промокодом» (далі – 

Акція) з «01» червня 2022 року по «30» грудня 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 www.athletics.kiev.ua або за телефоном 0800505707. 

 

1.1. Механіка проведення акції інтернет-магазині «ATHLETICS» (на сайті www.athletics.kiev.ua): 

1.1.1. В період дії Акції кожен споживач, що є учасником Клубної програми «ATHLETICS» та немає 

жодного замовлення Online в історії покупок, при застосуванні промокоду «ATHLETICS15» 

(далі – Акційний промокод) під час покупки товарів, отримує додаткову знижку 15%. 

1.1.2. З історією покупок споживач може ознайомитись авторизувавшись в особистому кабінеті учасника 

Клубної програми «ATHLETICS» на сайті www.athletics.kiev.ua перейшовши на вкладку Мої 

замовлення. Під замовленням Online слід розуміти покупки, для яких вказано Спосіб доставки 

«Самовивіз» або «Доставка». 

1.1.3. Отримати Акційний промокод споживач може, скопіювавши його з отриманого e-mail 

повідомлення чи з акційного банера на сайті www.athletics.kiev.ua. 

1.1.4. Для застосування Акційного промокоду споживачеві потрібно авторизуватись в особистому 

кабінеті на сайті www.athletics.kiev.ua. Авторизуватись може лише зареєстрований учасник 

Клубної програми «ATHLETICS» . Якщо споживач не є учасником Клубної програми, він може 

зареєструватись до здійснення покупки, повністю заповнивши анкету учасника Клубної Програми 

на сторінці «Реєстрація» на сайті www.athletics.kiev.ua. 

1.1.5. Знижка по Акції може додаватись до поточних (сезонних) знижок, які вже діють на товар і не 

перевищують 30%. Надання знижки в такому випадку проводиться по правилу складного 

процента: спочатку надається поточна (сезонна) знижка, потім знижка по даній Акції. Під поняттям 

«поточна (сезонна) знижка» слід розуміти знижку, яка вказана на сайті в картці товару.  

1.1.6. Акційна знижка не поширюється на покупку товарів що беруть участь в акції «Пропозиція тижня», 

товарів категорії «Краща ціна» та Подарункових Карток «ATHLETICS» . 

1.1.7. Умови Акції поширюються на товар, який є фактично в наявності в інтернет-магазині. Кількість 

товару може бути обмежена. 

1.1.8. Один споживач, що володіє Клубною Карткою та немає жодного замовлення Online в історії 

покупок, може прийняти участь в Акції із застосуванням Акційного промокоду в інтернет-магазині 

«ATHLETICS» один раз за строк проведення Акції. 

1.1.9. За покупку товару із застосуванням Акційного промокоду нарахування кешбек бонусів 

проводиться. 

1.1.10. При розрахунку за покупку товару із застосуванням Акційного промокоду бонуси Клубної 

Програми «ATHLETICS» не можуть бути використані в рамках даної Акції. Можливе 

використання або Акційної знижки, або бонусів. 

1.1.11. Інші умови використання Клубної Картки «ATHLETICS» – згідно з загальними умовами Клубної 

програми «ATHLETICS» та Положення про Клубну Програму. 

 

2. Провести зовнішні заходи: Розмістити інформацію про Акцію на сайті www.athletics.kiev.ua у 

вигляді банеру з новиною в день початку строку Акції. 
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3. Відповідальність за проведення Акції лишаю за собою.  

 

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

Наказу. 

 

 

 

 

Директор 

ТОВ «АТЛЕТІКС»        

   Людмила КНИШ  

 


