Офіційні правила продажу відео-курсу «Подорож винами Європи» (надалі також Правила).
1. Відео-курс «Подорож винами Європи» надає право доступу до платного освітнього
контенту у вигляді відео, направленого на приваблення уваги потенційних покупців та, як
наслідок, підвищення споживчого попиту на продукцію супермаркетів «Сільпо». Під час
відео-курсу Учасник отримує корисну інформацію про властивості та особливості різних
сортів і виробників вина, представлених в магазинах мережі «Сільпо».
2. Організатор (Виконавець послуги) – Товариство з обмеженою відповідальністю «СІЛЬПОФУД» (ідентифікаційний код 40720198, місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Бутлерова,
1).
3. Можливість придбання відео-курсу буде організована з 15 грудня 2020 року до 15 грудня
2022 року включно.
4. Оплата відео-курсу відбувається шляхом придбання Карти лекційної_1 та передбачає
доступ до відео на сайті платформи Openmind Academy для Учасників віком від 18 років.
5. Купуючи Карту лекційну_1 Учасник отримує унікальний промокод, який надає доступ до
перегляду відео-курсу. Після активації промокоду на сайті Openmind Academy кожен
Учасник отримує доступ до курсу на 1 рік. У цей період Учасник може переглядати курс
необмежену кількість разів на будь-якому пристрої.
6. Вартість Карти лекційної_1 становить 650,00 (шістсот п’ятдесят гривень. 00 коп.) грн. (в
т.ч. ПДВ), квитки доступні для продажу на сайті silpo.ua у розділі «Подїї». Карта
лекційна_1 обміну та поверненню не підлягає.
7. При оплаті Карти лекційної_1 карткою Masterсard Учасник Заходу отримує додатково
знижку 15% на її вартість. Знижка застосовується автоматично. Акція діє до 15 грудня
2022 року включно.
8. Учасник, у якого є встановлений додаток «Сільпо», має можливість отримати додаткову
персональну знижку 15% на асортимент вин із відео-курсу за умови оплати вина картою
Mastercard:
• на касах магазинів мережі супермаркетів «Сільпо».
• онлайн на сайті https://shop.silpo.ua, скориставшись послугами самовивозу «Ми
зібрали – ви забрали!» та доставки «Сільпо» (з оплатою на сайті ), окрім доставки
«Сільпо» з оплатою кур’єру.
Перелік вин та QR-код, який активує знижку в додатку «Сільпо», будуть доступні на сайті
платформи Openmind Academy. Відскакувавши QR-код, Учасник отримує знижку у додатку
«Сільпо», якою може скористатися багаторазово протягом місяця з моменту її активації.
Акція діє до 31 березня 2021 року включно.
9. Здійснивши покупку Карти лекційної_1, учасники Заходу надають підтвердження про
ознайомлення, що надмірне споживання алкоголю може нанести шкоду їхньому здоров’ю.
10. Учасники Заходу несуть відповідальність за стан власного здоров’я на момент та під час
проведення Заходу та гарантують відсутність харчових алергій та інших обставин, які
можуть бути протипоказанням до участі у подібних заходах.
11. Інформаційна підтримка з питань стосовно відео-курсу: офіційна сторінка «Сільпо» у
Facebook https://www.facebook.com/silpo, сайт silpo.ua та за телефоном гарячої лінії 0 800
301 707 (дзвінки безкоштовні з усіх телефонів на території України).

