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27 червня 2019 р
Н А К А З №270619/ВН1
З метою популяризації бренду, ознайомлення потенційних клієнтів з лінійкою
продукції КЕРХЕР та підвищенням лояльності клієнтів до Керхер Центрів,
НАКАЗУЮ :
В Інтернет магазині https://www.kaercher.com/ua/ та у магазинах Керхер Центрів ТОВ
«Керхер», що знаходяться за адресами:
•
•
•
•
•
•
•
•

м.Київ, вул. Кільцева Дорога, 9;
Києво-Святошинський р-н, с.П.Борщагівка, вул.Петропавлівська, 4
м.Одеса, вул. Грушевського, 17а
м.Дніпро, Запорізьке шосе, 31
м.Львів, вул. Наукова, 2ж
м.Вінниця, вул. Келецька, 39а
м.Ів.-Франківськ, вул. В.Стуса, 28, корпус 3
м.Хмельницький, вул. Зарічанська, 3

З 1.07 .2019 до 31.08.2019 або до останньої одиниці, запровадити акцію «Керхер купуй –
світом мандруй».
Умови акції:
•

Клієнт має можливість отримати валізу для подорожей за 1 грн при разовій
купівлі одним чеком від 10 000 грн включно в Керхер Центрах Хмельницького,
Вінниці і Івано-Франківська.

•

Клієнт має можливість отримати валізу для подорожей за 1 грн при разовій
купівлі одним чеком від 13 000 грн включно в Керхер Центрах Києва, Одеси,
Дніпра та Львова.
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•

Кінцева сума чеку має бути рівною або більшою 10000/13000 грн, враховуючи всі
надані знижки за акціями, дисконтною програмою.

•

Якщо сума чеку клієнта вдвічі більша за базові умови (20000/26000 грн), то
дозволяється продаж 2-х валіз вартістю 1 грн за кожну валізу.

•

Акція діє з 1.07.2019 до 31.08.2019 року або до закінчення валіз, строки можуть
будуть подовжені, про що буде повідомлено додатково.

•

Клієнт має право вибрати на власний розсуд один із чотирьох варіантів валіз із
наявних в Керхер Центрі .

•

Акційні валізи не мають гарантійного терміну та ТОВ « Керхер» не несе
відповідальності за їх якість .

Контроль за виконанням даного наказу покласти на Адміністраторів Керхер Центрів.

Генеральний директор ТОВ «Керхер»
Іван Бечко
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