
 

 
 

 

Приложение №1  

к приказу № СМ-РМ-34-2021 от 26.11.2021  

о проведении акции «Цены пополам» 

26.11.2021թ. № СМ-РМ-34-2021 հրամանի հավելված 

№1 

«Կես գին» ակցիան անցկացնելու մասին 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ 

«ЦЕНЫ ПОПОЛАМ»  

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ, СРОКИ, МЕСТО И 

ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ: 

1.1. Акция «Цены пополам» (далее – Акция) 

проводится в период с 01.01.2022 по 31.01.2022 

включительно в магазине «Спортмастер» по 

адресу: г. Ереван, проспект Гая, 16, ТЦ 

«MegaMallArmenia» (далее – магазин 

«Спортмастер»). 

1.2. Цели Акции: повышение трафика и объемов 

продаж в магазинах «Спортмастер». 

 

«ԿԵՍ ԳԻՆ» ԱԿՑԻԱՅԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1. ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ, ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ, ՎԱՅՐԸ ԵՎ 

ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ 

1.1. «Կես գին» ակցիան (այսուհետ՝ Ակցիա) 

անցկացվում է 01.01.2022-ից մինչև 31.01.2022 

ներառյալ, «Սպորտմաստեր» խանութում՝ 

Երևան, Գայի պողոտա 16, «MegaMallArmenia» 

ԱԿ հասցեում (այսուհետ՝ «Սպորտմաստեր» 

խանութ): 

1.2. Ակցիայի նպատակը՝ «Սպորտմաստեր» 

խանութներում շրջանառության և վաճառքի 

ծավալների մեծացում։ 

 

2. УСЛОВИЯ АКЦИИ: 

2.1. В период проведения Акции всем покупателям, 

приобретающим товар в магазинах 

«Спортмастер», предоставляются скидки до 

50% (включительно) на выборочный 

ассортимент товаров, обозначенный в торговом 

зале специальными ярлыками: 

   
 

 

2.2. Процент скидки и цена товара с применённой 

по Акции скидкой указана на ценнике 

2.3. Денежный эквивалент скидок не 

предоставляется. 

2.4. При предоставлении скидки по Акции 

возможна оплата товара баллами Клубной 

программы «Спортмастер» и других 

действующих бонусных акций: 

2.4.1. потребитель может оплатить товар баллами в 

пределах 30% стоимости приобретаемого 

товара (стоимость определяется с учётом 

применённой по Акции скидки); 

 

2. ԱԿՑԻԱՅԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

2.1. Ակցիայի անցկացման ժամանակահատվածում 

«Սպորտմաստեր» խանութներում ապրանքներ 

գնող բոլոր գնորդներին տրամադրվում է մինչև 

50% զեղչ (ներառյալ) առևտրի սրահում հատուկ 

պիտակներով նշված  տեսականու համար՝ 

   
 

2.2. Ակցիայով կիրառվող զեղչի տոկոսը և 

ապրանքների գինը նշվում են գնապիտակի վրա։ 

2.3. Զեղչերի դրամական համարժեքը չի 

տրամադրվում: 

2.4. Ակցիայով զեղչ տրամադրելիս հնարավոր է 

ապրանքների համար վճարել «Սպորտմաստեր» 

ակումբային ծրագրի միավորներով և այլ վավեր 

բոնուսային ակցիաներով։ 

2.4.1. սպառողը կարող է ապրանքների համար 

միավորներով վճարել գնված ապրանքների 

արժեքի  30% -ի սահմանում (գինը որոշվում է 

հաշվի առնելով Ակցիայի շրջանակներում 



 

 
 

 

2.4.2. при использовании баллов сначала 

предоставляется скидка по Акции, а потом 

применяются баллы по Клубной программе 

«Спортмастер» и другим действующим 

бонусным акциям․ 

 

2.5. При приобретении товара в рамках Акции 

баллы Клубной программы «Спортмастер» и 

других действующих бонусных акций 

начисляются в соответствии с правилами 

Клубной программы «Спортмастер» и других 

действующих бонусных акций. 

 

կիրառվող զեղչը)․ 

2.4.2. միավորներն օգտագործելիս՝ նախ 

տրամադրվում է զեղչ Ակցիայով, ապա 

կիրառվում են «Սպորտմաստեր» ակումբային 

ծրագրով և այլ վավեր բոնուսային ակցիաների 

միավորները: 

2.5 Ակցիայի շրջանակներում ապրանքներ գնելիս 

«Սպորտմաստեր» ակումբային ծրագրով 

միավորները և այլ վավեր բոնուսային 

ակցիաները հաշվարկվում են «Սպորտմաստեր» 

ակումբային ծրագրով կանոնների և այլ վավեր 

բոնուսային ակցիաների համաձայն: 

3. УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА ТОВАРА 

3.1. Обмен и возврат товара надлежащего и 

ненадлежащего качества осуществляется в 

соответствии с законодательством 

Республики Армения. 

3.2. Потребитель вправе в течение 14 

(четырнадцати) дней с момента передачи 

ему непродовольственного товара в месте 

приобретения возвратить товар 

надлежащего качества или обменять его на 

аналогичный товар других размера, формы, 

габарита, фасона, расцветки или 

комплектации, произведя в случае разницы 

в цене необходимый перерасчет с 

продавцом (за исключением случаев, 

установленных законодательством 

Республики Армения). 

3.3. В случае возврата потребителем товара 

надлежащего качества в установленные для 

возврата товара надлежащего качества 

сроки, в том числе после окончания Акции, 

потребителю выплачивается денежная 

сумма, фактически уплаченная за товар, то 

есть цена товара на момент его 

приобретения (цена с учетом 

действовавшей скидки на товар и с учетом 

применения баллов, указанная в чеке на 

момент действия Акции). 

3.4. В случае возврата потребителем товаров 

надлежащего качества в том количестве, 

приобретение которого позволяло 

начислить баллы по Акции, начисленные 

баллы аннулируются, поскольку 

потребитель тем самым отказывается от 

участия в Акции, так как не будет 

выполнено закрепленное в п. 2 настоящего 

3. ԱՊՐԱՆՔԸ ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԵԼՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 

3.1. Պատշաճ և ոչ պատշաճ որակի ապրանքի 

փոխանակումը և վերադարձն իրականացվում 

են Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսդրության համաձայն: 

3.2. Սպառողն իրավունք ունի պատշաճ որակի ոչ 

պարենային ապրանքն իրեն հանձնելու 

օրվանից 14 (տասնչորս) օրվա ընթացքում 

վերադարձնելու ոչ պատշաճ որակի ապրանքը 

կամ փոխարինելու պատշաճ որակի ոչ 

պարենային ապրանքը նմանօրինակ 

ապրանքով, եթե նշված ապրանքը հարմար չէ 

չափով, ձևով, եզրաչափքերով, գույնով կամ 

համալրմամբ՝ գնային տարբերության դեպքում 

վաճառողի հետ վերահաշվարկ կատարելով 

(Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերի): 

3.3. Պատշաճ որակի ապրանքի վերադարձի համար 

սահմանված ժամկետում, այդ թվում Ակցիայի 

ավարտից հետո պատշաճ որակի ապրանքը 

սպառողի կողմից վերադարձնելու դեպքում 

սպառողին վճարվում է ապրանքի համար 

փաստացի վճարված դրամական միջոցները, 

այսինքն՝ ապրանքի գինն այն ձեռք բերելու 

պահին (հաշվի առնելով գործող Ակցիայի 

շրջանակում ապրանքի համար գործող զեղչը և 

միավորների կիրառումը): 

3.4. Պատշաճ որակի ապրանքները Ակցիայի 

շրջանակում միավորներ ստանալու համար 

անհրաժեշտ քանակով սպառողի կողմից 

վերադարձնելու դեպքում, ստացված 

միավորները չեղյալ են հայտարարվում, քանի 

որ սպառողն այդպիսով հրաժարվում է 



 

 
 

Положения условие – «покупка товаров». 

 

 

3.5. Если баллы по Акции, начисленные за 

возвращаемый товар, уже использованы, 

Бонусный баланс участника Клубной 

программы «Спортмастер» может принять 

отрицательное значение. То есть при 

следующих покупках потребителя баллы, 

начисленные в рамках Клубной программы 

«Спортмастер», будут сначала 

использованы для вывода Бонусного 

баланса из отрицательной зоны в 

положительную зону. До вывода Бонусного 

баланса из отрицательной зоны в 

положительную зону использовать для 

оплаты покупки баллы потребитель не 

сможет. 

 

 

3.6. В случае возврата потребителем товаров 

надлежащего качества, для приобретения 

которых использовались начисленные по 

Акции баллы, потребителю возвращается 

исключительно уплаченные за товар 

денежные средства, а израсходованные 

баллы по Акции восстанавливаются на 

бонусном счете участника Клубной 

программы «Спортмастер» (при отсутствии 

интернет-соединениябаллы начисляются 

после его восстановления) или 

аннулируются, в случае если истёк их срок 

действия, указанный в пп. 2.1.7 настоящего 

Положения.  

Ակցիային մասնակցելուց, քանզի չի 

կատարվելու սույն Դրույթի 2-րդ կետում նշված 

պայմանը՝ <<ապրանքների գնում>>: 

3.5. Եթե վերադարձվող ապրանքի դիմաց Ակցիայի 

շրջանակում ստացված միավորներն արդեն 

օգտագործվել են, ապա <<Սպորտմաստեր>> 

ակումբային ծրագրի մասնակցի Բոնուսային 

հաշվեկշիռը կարող է ստանալ բացասական 

արժեք: Այսինքն, սպառողի հետագա գնումների 

դեպքում <<Սպորտմաստեր>> ակումբային 

ծրագրի շրջանակներում ստացված միավորները 

սկզբից օգտագործվելու են Բոնուսային 

հաշվեկշիռը բացասական գոտուց դուրս բերելու 

համար: Բոնուսային հաշվեկշիռը բացասական 

գոտուց դրական գոտի դուրս բերելուց առաջ 

սպառողը չի կարողանա օգտագործել 

միավորները գնման դիմաց վճարում 

կատարելու համար: 

3.6. Սպառողի կողմից ապրանքները, որոնց 

ձեռքբերման համար օգտագործվել են Ակցիայի 

շրջանակում ստացված միավորները, պատշաճ 

որակով վերադարձնելու դեպքում սպառողին 

վերադարձվում են բացառապես ապրանքի 

համար վճարված դրամական միջոցները, իսկ 

Ակցիայի շրջանակում օգտագործված 

միավորները վերականգնվում են 

«Սպորտմաստեր» Ակումբային ծրագրի 

մասնակցի բոնուսային հաշվին (ինտերնետ 

կապի բացակայության պարագայում 

բոնուսները կուտակվում են կապի 

վերականգնումից հետո), կամ զրոյացվում են, 

եթե դրանց՝ սույն Կարգի 2.1.7 կետում նշված 

գործողության ժամկետն ավարտվել է:  

 

4. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ О ПРОВЕДЕНИИ 

АКЦИИ: 

4.1. Дополнительную информацию об Акции 

можно уточнить у сотрудников магазина 

«Спортмастер». 

 

4. ԱԿՑԻԱՅԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՍՊԱՌՈՂԻՆ 

ՏԵՂԵԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳ. 

4.1. Ակցիայի վերաբերյալ հավելյալ 

տեղեկություններ կարելի է ճշտել 

«Սպորտմաստեր» խանութի աշխատակիցներից: 

 
 


