УМОВИ АКЦІЇ
«1000 безкоштовних доставок»
за участь у дослідженні 20-ти сервісів від «Meest Express» для
Інтернет-торгівлі
Термін дії акції: З 06.10.2016 по 24.12.2016 включно.
Територія дії акції: Всі регіони України (окрім АР Крим та територій, не підконтрольних уряду
України та проведення АТО).
Цілі акції: 1.
2.

Дослідження думки представників українських Інтернет-магазинів
щодо 20 сервісів від «Meest Express» для Інтернет-торгівлі.
Надання можливості учасникам акції скористатися 1000
безоплатними кур’єрськими доставками відповідно до Умов.

Організатор акції: Служба доставки «Meest Express»
Учасники акції: Українські Інтернет-магазини, які не мають укладених із ТзОВ «Торговий Дім
«Міст Експрес» договорів, що передбачають спеціальні тарифи на доставку
відправлень (обслуговування).
Умови участі в акції:

1. Для участі в акції необхідно:
• перейти за посиланням https://s.meest-group.com/opinion/,
• взяти участь в онлайн опитуванні та зареєструватися, заповнивши
контактну форму;
• укласти договір з ТзОВ «Торговий Дім «Міст Експрес» в період дії
акції згідно з Умовами.
2. Зареєстровані учасники акції отримають право укласти з ТзОВ «Торговий
Дім «Міст Експрес» стандартний договір та додаткову угоду до договору
для зарахування Інтернет-магазину до 1000 безоплатних кур’єрських
доставок відповідно до Умов.
Акція діє лише на підставі договорів на загальних умовах із базовим
прайс-листом.
3. За умовами додаткової угоди безкоштовні доставки генеруються за
кожним 5-м замовленням і не можуть перевищувати 1000 шт. Надання
безкоштовної доставки здійснюється після оплати чергових 5-ти
замовлень у вигляді 20% знижки на вартість доставки цих замовлень.
4. Надання безкоштовної доставки може бути здійснено лише при
виконанні наступних умов:
• відсутня заборгованість перед ТзОВ «Торговий Дім «Міст Експрес»;
• при розрахунку вартості доставки застосовується стандартний
прайс-лист;
• замовлення доставки здійснюється через Особистий кабінет або
API-інтеграцію;
• граничний строк замовлення послуги до 24.12.2016 включно;
• з 25.12.2016 невикористані безкоштовні доставки анулюються;
• знижка діє виключно на тариф логістики без врахування
вартості послуги післяплати;
• максимальна кількість безкоштовних кур’єрських доставок –
1000 шт.;
• оголошена цінність відправлення не більше 10 тис. грн;
• вага відправлення не більше 30 кг;
• відправленням вважається моно-посилка (одне місце).

Телефони для довідки 067 432 77 07
щодо акції: 050 432 77 07
Контакти організатора Служба доставки «Meest Express»
акції: вул. Зелена, 147
м. Львів, 79035, Україна
www.meest-express.com.ua

