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«Տոնական զեղչեր»
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
01 Դեկտեմբերի, 2018թ.
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Ակցիայի անվանում՝ «Տոնական զեղչեր» (այսուհետ՝ «Ակցիա»)
Ակցիայի կազմակերպիչ՝ «Զիգզագ» ՍՊԸ (այսուհետ՝ «ԶԻԳԶԱԳ»)
Ակցիայի սկիզբ` 01.12.2018թ, ավարտը՝ կսահմանվի լրացուցիչ
Ակցիայի անցկացման վայրը՝ ԶԻԳԶԱԳ վաճառասրահներ
Ակցիայի մասնակիցներ՝ ֆիզիկական անձինք (այսուհետ՝«Հաճախորդ (ներ)»)
Ակցիայի մասին՝ Զիգզագ ընկերությունն Ամանորի կապակցությամբ հայտարարում է տոնական զեղչեր վաճառասրահներում ներկայացված
ողջ տեխնիկայի համար։
Ակցիային չեն մասնակցում «Թեժ գին», «Վերջին նմուշ», ինչպես նաև կարմիր գնապիտակներով, հատուկ առաջարկների կամ Ակցիաների
տեսքով ներկայացված ապրանքները:
Ակցիայի շրջանակներում ընդունվում են կանխիկ կամ կրեդիտ քարտով վճարման եղանակներ։
Ակցիայի պայմաններով գնումները կարող են ձևակերպվել նաև ապառիկի հետևյալ տեսակներով՝
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«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ վարկավորմամբ «Ստանդարտ» ապառիկ,
«ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ վարկավորմամբ ապառիկ,
«ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ վարկավորմամբ ապառիկ,
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ վարկավորմամբ ապառիկ,
«Արցախբանկ» ՓԲԸ վարկավորմամբ ապառիկ,
ՍԵՖ Ինտերնեյշնլ» ՈՒՎԿ վարկավորմամբ ապառիկ։
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Սույն պայմանները չեն գործում արտոնյալ պայմաններով ներկայացված ապառիկի հետևյալ տեսակի դեպքում `
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Ակցիայի ընթացքում Զիգզագ Ակումբի քարտին բոնուսների կուտակում չի գործում:

o
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«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ վարկավորմամբ՝ «6 ամիս առանց տոկոսի» ապառիկ։

Ակցիայի գործողության ընթացքում Ակցիայի պայմանները կարող են փոփոխվել և լրացվել:
Ակցիայի պայմանների վերաբերյալ պաշտոնական պարզաբանումներ և մեկնաբանություններ ԶԻԳԶԱԳԻ անունից կատարում են ԶԻԳԶԱԳԻ
տնօրինությունը և վաճառասրահների մենեջերները:
Ակցիայի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք այցելել ԶԻԳԶԱԳԻ վաճառասրահներ կամ զանգահարել՝
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Երևան, Չարենց 24, հեռ.՝ (010) 570209, աշխ. ժամեր՝ 10:00-20:00, կիրակի՝ 10:00-19:00
Երևան, Մաշտոցի 24, հեռ.՝ (010) 537675, աշխ. ժամեր՝ 10:00-20:00, կիրակի՝ 10:00-19:00
Երևան, Սայաթ-Նովա 20, հեռ.՝ (010) 542757, աշխ. ժամեր՝ 10:00-20:00, կիրակի՝ 10:00-19:00
Երևան, Ծիծեռնակաբերդի խճ. 3, «Դալմա Գարդեն Մոլ», հեռ.՝ (060) 461010, աշխ. ժամեր՝ 10:00-24:00
Երևան, Արշակունյաց պող. 34/3, «Երևան Մոլ», հեռ.՝ (060) 441060, աշխ. ժամեր՝ 10:00-24:00
Երևան, Ծիծեռնակաբերդի խճ. 3, «Դալմա Գարդեն Մոլ», 1-ին հարկ, հեռ.՝ (010) 702777, աշխ. ժամեր՝ 10:00-24:00
Երևան, Թումանյան 19, «Զիգզագ Անետնա», հեռ․՝ (010) 542777 աշխ. ժամեր`11։00-21։00
Երևան, Իսահակյան 22/10, «Մետրոնոմ» առևտրի կենտրոն, «Զիգզագ Անտենա», հեռ.՝ (010)542888 աշխ. ժամեր՝ 10:00-22:00
Երևան, Կոմիտաս 58, «Զիգզագ Անտենա», հեռ.՝ (011)542777 աշխ. ժամեր՝ 11:00-21:00

«ԶԻԳԶԱԳ»

