
 
 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАМПАНИЯТА 

Кампанията „ЕКСКЛУЗИВНО ПРАЗНИЧНО НАМАЛЕНИЕ“ ще бъде проведена от 24 до 26.05 

включително. По време на кампанията всички стоки на марките: adidas, Reebok, LOTTO, ASICS 

от колекция пролет-лято 2019 в магазини SPORT DEPOT и онлайн в нашия уеб сайт ще бъдат 

намалени с 30%. Кампанията е валидна във всички магазини SPORT DEPOT.  

* В намалението НЕ участват артикулите включени в лятната онлайн брошура. 

 

ONLINE 
Всички цени на продуктите в сайта ще бъдат намалени, като до всяка цена 

ще бъде показана промоционалната цена и процента намаление. По 

технически причини е възможно някои от продуктите да бъдат показани на редовна (ненамалена) 

цена, за което молим предварително да бъдем извинени. Уверяваме всички наши клиенти, че ако 

даден продукт не е намален, то това се дължи на техническа причина, която ще отстраним 

максималмо бързо. В случай, че попаднете на продукт, който не е намален и искате да го 

поръчате, моля да ни информирате на email: eshop@sportdepot.bg или на тел.: 0701 90009. 

Поради огромния брой онлайн поръчки по време на кампанията, доставките ще бъдат с удължен 

срок на доставка - средно от 7 до 10 работни дни.  

  

В МАГАЗИНИТЕ 

Поради краткия срок на кампанията е възможно не всички продукти да 

бъдат преетикирани и означени със стара и нова (промоционална цена). 

Всички намаления по време на кампанията ще са групирани по марки продукти. Това ще бъде 

означено във всички сектори на магазините чрез рекламни табели, чрез които всеки клиент може 

да се информира за процента намаления на продуктите от всяка марка. Намалението се 

начислява върху редовната (ненамалена) цена означена на етикета на всеки продукт. За ваше 

улеснение може да проверите промоционалната цена на всеки продукт, като се обърнете към 

наш продавач-консултант или проверите на касата на магазина. В магазините в възможно да има 

големи опашки на касите, както и стоките да бъдат изчерпани бързо. Препоръчваме ви да се 

възползвате от кампанията по-рано и да проявите търпение. 

 

Благодарим ви и приятно пазаруване! 

SPORT DEPOT 
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