ЗАПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ
АКЦІЯ «BEER’SEASON»
Де проходить Акція? Акція проводиться у всіх містах, де є магазини Море пива або HOP HEY.
Де можна ознайомитись з переліком магазинів мережі Море пива або HOP HEY? З переліком
магазинів можна ознайомитись на сайті https://morepiva.ua/
Протягом якого періоду триває Акція? Акція триває з 16 травня по 16 червня 2019 року включно
(надалі – Акційний період).
Яку назву має акція? «BEER’SEASON»
Як взяти участь в Акції? Для участі в Акції необхідно в період Акції здійснити покупку у фірмових
магазинах «Море пива» або HOP HEY на суму від 100 грн. в одному чеку та зареєструвати його для
участі в акції.
Як знайти номер транзакції? Номер транзакції надрукований на кожному чеку, який ви отримуєте
у Море пива або HOP HEY.
Як виглядає номер транзакції у чеку?

Як реєструвати номер транзакції, щоб взяти участь в акції та у розіграшах? - на сайті
http://www.mp-promo.com.ua (з персонального комп’ютера або з мобільного пристрою).
Які призи пропонуються в рамках Акції?
- Подарункові сертифікати на придбання товарів у магазинах «Море пива» або HOP HEY
номіналами 50 грн, 25 грн, 10 грн, 5 грн.
- Безкоштовна підписка на тариф «Престижний промо» від Діван.ТВ на термін 30 днів (за кожний
акційний код).
Головний приз (розіграш 18 червня 2019 року):
Комплект № 1: Мангал та набір шампурів – (3 комплекти)
Комплект №2: Термосумка, плед, фрізбі - (3 комплекти)
Комплект №3: Вудка, набір стіл та стільці - (3 комплекти)

Коли відбудеться розіграш головного призу? Розіграш відбудеться 18 червня 2019 року.
Який термін реєстрації кодів? Акційні коди потрібно зареєструвати у період з 00 годин 00 хвилин
00 секунд починаючи з 16 травня 2019 року - до 23 годин 59 хвилин 59 секунд 16 червня 2019 року.
Чи можу я реєструвати коди до початку акційного періоду? Ні, реєстрація акційних кодів
можлива лише з 16 травня 2019 року (саме це є дата початку Акційного періоду).
Скільки кодів я можу зареєструвати? Ви можете зареєструвати не більше 3 кодів протягом однієї
доби.
Що буде, якщо я зареєструю неправильний код? Якщо ви спробуєте зареєструвати
неправильний код, ви отримаєте у відповідь повідомлення відповідного змісту, після чого у вас буде
можливість ввести правильний код.
Що мені робити, якщо з’являється повідомлення про те, що код невірний, вже був
зареєстрований або я не можу зареєструвати код? Будь ласка, зверніться до контакт-центру за
номером 0800 30 20 50 та надайте інформацію, яка необхідна для вирішення проблеми.
Якщо я виграв сертифікат від Диван ТВ, але він не прийшов на мою електронну пошту?
Раніше ви були підписані на розсилку від Море пива, але відписалися від неї. З цієї причини
сертифікат не прийшов на вашу електронну адресу. Зверніться до контакт-центру за номером 0800
30 20 50, щоб отримати Ваш сертифікат від Диван ТВ.
Що мені робити, якщо в мене є інші питання? Будь ласка, ознайомтесь з офіційними правилами
акції на сайті http://www.mp-promo.com.ua або зверніться до контакт-центру за номером 0800 30 20
50.

