Офіційні правила Акції «Pizza Time – кожна друга піца у подарунок»
(надалі – Акція)
1. Організатор Акції.
1.1. Організатором Акції «Pizza Time – кожна друга піца у подарунок» (надалі – «Акція») є ТОВ "Тераса" (код
ЗКПО 33058183), тел.: (044) 364 12 11. Місцезнаходження: 01021, м. Київ, вул. Липська, 15.
2. Тривалість Акції, територія проведення та порядок участі в Акції.
2.1. Акція триває з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року включно (надалі – період проведення Акції) в
піцерії «il Molino», розташованої за адресою м. Київ, Дніпровська наб., 19 (далі – Заклад)
Акція діє щотижня з понеділка по п’ятницю за виключенням державних вихідних та святкових днів, а також
днів перед державними вихідними днями та святковими днями:
1 січня – Новий рік (вівторок);
7 січня – Різдво (понеділок);
14 лютого – День Святого Валентина (четвер);
7 березня - передсвятковий день (четвер)
8 березня - Міжнародний жіночий день (п’ятниця);
29 квітня – Пасха (понеділок);
1 травня - День міжнародної солідарності трудящих (середа);
9 травня - День Перемоги (четвер);
17 червня – Трійця (понеділок);
28 червня – День Конституції України (п’ятниця);
26 серпня - День Незалежності України (понеділок);
2 вересня – День знань (понеділок);
11 жовтня – передсвятковий день (п’ятниця)
14 жовтня - День захисника України (понеділок);
25 грудня - Католицьке Різдво (середа)
27 грудня – передсвятковий день (п’ятниця)
30,31 грудня - передсвяткові дні (понеділок, вівторок)
2.2. Для участі в Акції необхідно:
Замовити в Закладі в Період проведення Акції у дні, коли діє Акція та оплатити будь-яку піцу з головного
меню Закладу з 15.00 години до 18.00.години
2.3 До участі в Акції допускаються всі громадяни, яким на момент проведення Акції виповнилось 18 років, та
які виконали всі умови акції.
2.4. Учасниками Акції не визнаються та в ній не мають права брати участь:
- особи, яким на момент проведення Акції не виповнилося 18 років,
- працівники Організатора та будь-якої компанії, залученої до проведення цієї Акції,
- чоловік або дружина та найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати та ін.) працівників
Організатора та будь-якої компанії, залученої до проведення цієї Акції.
2.5 Учасниками Акції вважаються особи, що виконали вимоги, зазначені у пункті 2.2 даних Правил.
3. Порядок проведення акції
3.1 В період з 01 січня 2019 року до 31 грудня 2019 року включно Учасники акції мають можливість
отримати заохочення Акції за умови виконання всіх її вимог, зокрема вимог, зазначених у п. 2.2. цих Правил.
3.2 За умови придбання в піцерії il Molino, розташованої за адресою м. Київ, Дніпровська наб., 19, у визначені
цими Правилами дні та години, будь-якої піци з меню Закладу, Учасники мають право отримати ще одну піцу
без додаткової оплати (далі - Заохочення) вартістю, що не перевищує вартість піци, придбаної згідно із цими
Правилами.
3.3 Скористатись пропозицією можна багаторазово протягом вище зазначено періоду проведення Акції.
3.4 Акційна пропозиція не дійсна при замовленні піци на винос та на замовлення в службі доставки.
3.5. Акційна пропозиція не діє на піци, які складаються з двох різних половинок піц, а також на
додаткові інгредієнти для піци.
3.6. Вартість Заохочення не повинна перевищувати вартість придбаної піци, згідно із даними
правилами.
3.7. Умови Акції не розповсюджується на інші страви меню мережі піцерій il Molino. Акція не діє разом с
бонусною програмою il Molino Bonus, а саме, на заохочення та придбану піцу, бонусні бали не
нараховуються.

4. Заохочення Акції.
4.1 Заохоченням Акції є право Учасника отримати дві піци за ціною однієї на умовах, визначених цими
Правилами.
5. Інші умови
5.1. Дані правила розміщуються на сайті www.ilmolino.ua. Організатор залишає за собою право розміщувати
додаткову інформацію про акцію.
5.2. Організатор не несе відповідальності за:
Неможливість отримання заохочення у випадках виходу з ладу технологічного обладнання або
обставин, які не залежать від волі Організатора.
5.3. Організатор Акції має право змінювати тривалість Акції без попередження.
5.4. Детальна інформація щодо умов Акції, а також й зміни до них, набувають чинності з моменту їх
опублікування на сайті www.ilmolino.ua
Затверджено 01.01.2019 р.

Директор ТОВ "Тераса"
Тропіна І.Ю.

Офіційні правила Акції «Pizza Time – кожна друга піца у подарунок»
(надалі – Акція)
1. Організатор Акції.
1.1. Організатором Акції «Pizza Time – кожна друга піца у подарунок» (надалі – «Акція») є ТОВ "Тераса" (код
ЗКПО 33058183), тел.: (044) 364 12 11. Місцезнаходження: 01021, м. Київ, вул. Липська, 15.
2. Тривалість Акції, територія проведення та порядок участі в Акції.
2.1. Акція триває з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року включно (надалі – період проведення Акції) в
піцерії «il Molino», розташованої за адресою м. Київ, вул. Вишгородська, 45 (далі – Заклад).
Акція діє щотижня з понеділка по п’ятницю за виключенням державних вихідних та святкових днів, а також
днів перед державними вихідними днями та святковими днями:
1 січня – Новий рік (вівторок);
7 січня – Різдво (понеділок);
14 лютого – День Святого Валентина (четвер);
7 березня - передсвятковий день (четвер)
8 березня - Міжнародний жіночий день (п’ятниця);
29 квітня – Пасха (понеділок);
1 травня - День міжнародної солідарності трудящих (середа);
9 травня - День Перемоги (четвер);
17 червня – Трійця (понеділок);
28 червня – День Конституції України (п’ятниця);
26 серпня - День Незалежності України (понеділок);
2 вересня – День знань (понеділок);
11 жовтня – передсвятковий день (п’ятниця)
14 жовтня - День захисника України (понеділок);
25 грудня - Католицьке Різдво (середа)
27 грудня – передсвятковий день (п’ятниця)
30,31 грудня - передсвяткові дні (понеділок, вівторок)
2.2. Для участі в Акції необхідно:
Замовити в Закладі в Період проведення Акції у дні, коли діє Акція та оплатити будь-яку піцу з головного
меню Закладу з 15.00 години до 18.00.години
2.3 До участі в Акції допускаються всі громадяни, яким на момент проведення Акції виповнилось 18 років, та
які виконали всі умови акції.
2.4. Учасниками Акції не визнаються та в ній не мають права брати участь:
- особи, яким на момент проведення Акції не виповнилося 18 років,
- працівники Організатора та будь-якої компанії, залученої до проведення цієї Акції,
- чоловік або дружина та найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати та ін.) працівників
Організатора та будь-якої компанії, залученої до проведення цієї Акції.
2.5 Учасниками Акції вважаються особи, що виконали вимоги, зазначені у пункті 2.2 даних Правил.
3. Порядок проведення акції
3.1 В період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року включно Учасники акції мають можливість
отримати заохочення Акції за умови виконання всіх її вимог, зокрема вимог, зазначених у п. 2.2. цих Правил.
3.2 За умови придбання в піцерії il Molino, розташованої за адресою м. Київ, вул. Вишгородська, 45 , у
визначені цими Правилами дні та години, будь-якої піци з меню Закладу, Учасники мають право отримати ще
одну піцу без додаткової оплати (далі - Заохочення) вартістю, що не перевищує вартість піци, придбаної
згідно із цими Правилами.
3.3 Скористатись пропозицією можна багаторазово протягом вище зазначено періоду проведення Акції.
3.4 Акційна пропозиція не дійсна при замовленні піци на винос та на замовлення в службі доставки.
3.5. Акційна пропозиція не діє на піци, які складаються з двох різних половинок піц, а також на
додаткові інгредієнти для піци.
3.6. Вартість Заохочення не повинна перевищувати вартість придбаної піци, згідно із даними
правилами.
3.7. Умови Акції не розповсюджується на інші страви меню мережі піцерій il Molino. Акція не діє разом с
бонусною програмою il Molino Bonus, а саме, на заохочення та придбану піцу, бонусні бали не
нараховуються.

4. Заохочення Акції.
4.1 Заохоченням Акції є право Учасника отримати дві піци за ціною однієї на умовах, визначених цими
Правилами.
5. Інші умови
5.1. Дані правила розміщуються на сайті www.ilmolino.ua. Організатор залишає за собою право розміщувати
додаткову інформацію про акцію.
5.2. Організатор не несе відповідальності за:
Неможливість отримання заохочення у випадках виходу з ладу технологічного обладнання або
обставин, які не залежать від волі Організатора.
5.3. Організатор Акції має право змінювати тривалість Акції без попередження.
5.4. Детальна інформація щодо умов Акції, а також й зміни до них, набувають чинності з моменту їх
опублікування на сайті www.ilmolino.ua
Затверджено 01.01.2019 р.

Директор ТОВ "Тераса"
Тропіна І.Ю.

Офіційні правила Акції «Pizza Time – кожна друга піца у подарунок»
(надалі – Акція)
1.Організатор Акції.
1.1. Організатором Акції «Pizza Time – кожна друга піца у подарунок» (надалі – «Акція») є ТОВ
"Іл Моліно 6" (ЄДРПОУ 40023678), тел.: (044) 253-21-62. Місцезнаходження: 01021, м. Київ, вул.
Липська, 15.
2.Тривалість Акції, територія проведення та порядок участі в Акції.
2.1. Акція триває з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року включно (надалі – період проведення
Акції) в піцерії «il Molino», розташованої за адресою: м. Київ, вул. Лаврухіна, 4 (далі – Заклад).
Акція діє щотижня з понеділка по п’ятницю за виключенням державних вихідних та святкових
днів, а також днів перед державними вихідними днями та святковими днями:
1 січня – Новий рік (вівторок);
7 січня – Різдво (понеділок);
14 лютого – День Святого Валентина (четвер);
7 березня - передсвятковий день (четвер)
8 березня - Міжнародний жіночий день (п’ятниця);
29 квітня – Пасха (понеділок);
1 травня - День міжнародної солідарності трудящих (середа);
9 травня - День Перемоги (четвер);
17 червня – Трійця (понеділок);
28 червня – День Конституції України (п’ятниця);
26 серпня - День Незалежності України (понеділок);
2 вересня – День знань (понеділок);
11 жовтня – передсвятковий день (п’ятниця)
14 жовтня - День захисника України (понеділок);
25 грудня - Католицьке Різдво (середа)
27 грудня – передсвятковий день (п’ятниця)
30,31 грудня - передсвяткові дні (понеділок, вівторок)

2.2. Для участі в Акції необхідно:
Замовити в Закладі в Період проведення Акції у дні, коли діє Акція та оплатити будь-яку піцу з
головного меню Закладу з 15.00 години до 18.00.години
2.3 До участі в Акції допускаються всі громадяни, яким на момент проведення Акції виповнилось
18 років, та які виконали всі умови акції.
2.4. Учасниками Акції не визнаються та в ній не мають права брати участь:
- особи, яким на момент проведення Акції не виповнилося 18 років,
- працівники Організатора та будь-якої компанії, залученої до проведення цієї Акції,
- чоловік або дружина та найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати та ін.) працівників
Організатора та будь-якої компанії, залученої до проведення цієї Акції.
2.5 Учасниками Акції вважаються особи, що виконали вимоги, зазначені у пункті 2.2 даних
Правил.
3. Порядок проведення акції
3.1 В період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року включно Учасники акції мають
можливість отримати заохочення Акції за умови виконання всіх її вимог, зокрема вимог,
зазначених у п. 2.2. цих Правил.
3.2 За умови придбання в піцерії il Molino, розташованої за адресою м. Київ, вул.Лаврухіна, 4, у
визначені цими Правилами дні та години, будь-якої піци з меню Закладу, Учасники мають право
отримати ще одну піцу без додаткової оплати (далі - Заохочення) вартістю, що не перевищує
вартість піци, придбаної згідно із цими Правилами.

3.3 Скористатись пропозицією можна багаторазово протягом вище зазначено періоду проведення
Акції.
3.4 Акційна пропозиція не дійсна при замовленні піци на винос та на замовлення в службі
доставки.
3.5. Акційна пропозиція не діє на піци, які складаються з двох різних половинок піц, а також на
додаткові інгредієнти для піци.
3.6. Вартість Заохочення не повинна перевищувати вартість придбаної піци, згідно із даними
правилами.
3.7. Умови Акції не розповсюджується на інші страви меню мережі піцерій il Molino. Акція не діє
разом с бонусною програмою il Molino Bonus, а саме, на заохочення та придбану піцу, бонусні
бали не нараховуються.
4. Заохочення Акції.
4.1 Заохоченням Акції є право Учасника отримати дві піци за ціною однієї на умовах, визначених
цими Правилами.
5. Інші умови
5.1. Дані правила розміщуються на сайті www.ilmolino.ua. Організатор залишає за собою право
розміщувати додаткову інформацію про акцію.
5.2. Організатор не несе відповідальності за:
Неможливість отримання заохочення у випадках виходу з ладу технологічного обладнання або
обставин, які не залежать від волі Організатора.
5.3. Організатор Акції має право змінювати тривалість Акції без попередження.
5.4. Детальна інформація щодо умов Акції, а також й зміни до них, набувають чинності з
моменту їх опублікування на сайті www.ilmolino.ua
Затверджено 01.01.2019 р.

Директор ТОВ "Іл Моліно 6"
Тропіна І.Ю.

Офіційні правила Акції «Pizza Time – кожна друга піца у подарунок»
(надалі – Акція)
1.Організатор Акції.
1.1. Організатором Акції «Pizza Time – кожна друга піца у подарунок» (надалі – «Акція») є ТОВ
"Іл Моліно 4" (ЄДРПОУ 41113531), тел.: (044) 253-21-62. Місцезнаходження: 01021, м. Київ, вул.
Липська, 15.
2.Тривалість Акції, територія проведення та порядок участі в Акції.
2.1. Акція триває з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року включно (надалі – період проведення
Акції) в піцерії «il Molino», розташованої за адресою: м. Київ, пр-т Генерала Ватутіна, 2т (далі –
Заклад).
Акція діє щотижня з понеділка по п’ятницю за виключенням державних вихідних та святкових
днів, а також днів перед державними вихідними днями та святковими днями:
1 січня – Новий рік (вівторок);
7 січня – Різдво (понеділок);
14 лютого – День Святого Валентина (четвер);
7 березня - передсвятковий день (четвер)
8 березня - Міжнародний жіночий день (п’ятниця);
29 квітня – Пасха (понеділок);
1 травня - День міжнародної солідарності трудящих (середа);
9 травня - День Перемоги (четвер);
17 червня – Трійця (понеділок);
28 червня – День Конституції України (п’ятниця);
26 серпня - День Незалежності України (понеділок);
2 вересня – День знань (понеділок);
11 жовтня – передсвятковий день (п’ятниця)
14 жовтня - День захисника України (понеділок);
25 грудня - Католицьке Різдво (середа)
27 грудня – передсвятковий день (п’ятниця)
30,31 грудня - передсвяткові дні (понеділок, вівторок)

2.2. Для участі в Акції необхідно:
Замовити в Закладі в Період проведення Акції у дні, коли діє Акція та оплатити будь-яку піцу з
головного меню Закладу з 15.00 години до 18.00.години
2.3 До участі в Акції допускаються всі громадяни, яким на момент проведення Акції виповнилось
18 років, та які виконали всі умови акції.
2.4. Учасниками Акції не визнаються та в ній не мають права брати участь:
- особи, яким на момент проведення Акції не виповнилося 18 років,
- працівники Організатора та будь-якої компанії, залученої до проведення цієї Акції,
- чоловік або дружина та найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати та ін.) працівників
Організатора та будь-якої компанії, залученої до проведення цієї Акції.
2.5 Учасниками Акції вважаються особи, що виконали вимоги, зазначені у пункті 2.2 даних
Правил.
3. Порядок проведення акції
3.1 В період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року включно Учасники акції мають
можливість отримати заохочення Акції за умови виконання всіх її вимог, зокрема вимог,
зазначених у п. 2.2. цих Правил.
3.2 За умови придбання в піцерії il Molino, розташованої за адресою м. Київ, пр-т Генерала
Ватутіна, 2т, у визначені цими Правилами дні та години, будь-якої піци з меню Закладу,
Учасники мають право отримати ще одну піцу без додаткової оплати (далі - Заохочення)
вартістю, що не перевищує вартість піци, придбаної згідно із цими Правилами.
3.3 Скористатись пропозицією можна багаторазово протягом вище зазначено періоду проведення
Акції.
3.4 Акційна пропозиція не дійсна при замовленні піци на винос та на замовлення в службі
доставки.

3.5. Акційна пропозиція не діє на піци, які складаються з двох різних половинок піц, а також на
додаткові інгредієнти для піци.
3.6. Вартість Заохочення не повинна перевищувати вартість придбаної піци, згідно із даними
правилами.
3.7. Умови Акції не розповсюджується на інші страви меню мережі піцерій il Molino. Акція не діє
разом с бонусною програмою il Molino Bonus, а саме, на заохочення та придбану піцу, бонусні
бали не нараховуються.
4. Заохочення Акції.
4.1 Заохоченням Акції є право Учасника отримати дві піци за ціною однієї на умовах, визначених
цими Правилами.
5. Інші умови
5.1. Дані правила розміщуються на сайті www.ilmolino.ua. Організатор залишає за собою право
розміщувати додаткову інформацію про акцію.
5.2. Організатор не несе відповідальності за:
Неможливість отримання заохочення у випадках виходу з ладу технологічного обладнання або
обставин, які не залежать від волі Організатора.
5.3. Організатор Акції має право змінювати тривалість Акції без попередження.
5.4. Детальна інформація щодо умов Акції, а також й зміни до них, набувають чинності з
моменту їх опублікування на сайті www.ilmolino.ua
Затверджено 01.01.2019 р.

Директор ТОВ "Іл Моліно 4"
Тропіна І.Ю.

Офіційні правила Акції «Pizza Time – кожна друга піца у подарунок»
(надалі – Акція)
1.Організатор Акції.
1.1. Організатором Акції «Pizza Time – кожна друга піца у подарунок» (надалі – «Акція») є ТОВ
"Іл Моліно 2" (ЄДРПОУ 40023421), тел.: (044) 253-21-62. Місцезнаходження: 01021, м. Київ, вул.
Липська, 15.
2.Тривалість Акції, територія проведення та порядок участі в Акції.
2.1. Акція триває з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року включно (надалі – період проведення
Акції) в піцерії «il Molino», розташованої за адресою: м. Вишневе, вул. Першотравнева, 26 (далі –
Заклад).
Акція діє щотижня з понеділка по п’ятницю за виключенням державних вихідних та святкових
днів, а також днів перед державними вихідними днями та святковими днями:
1 січня – Новий рік (вівторок);
7 січня – Різдво (понеділок);
14 лютого – День Святого Валентина (четвер);
7 березня - передсвятковий день (четвер)
8 березня - Міжнародний жіночий день (п’ятниця);
29 квітня – Пасха (понеділок);
1 травня - День міжнародної солідарності трудящих (середа);
9 травня - День Перемоги (четвер);
17 червня – Трійця (понеділок);
28 червня – День Конституції України (п’ятниця);
26 серпня - День Незалежності України (понеділок);
2 вересня – День знань (понеділок);
11 жовтня – передсвятковий день (п’ятниця)
14 жовтня - День захисника України (понеділок);
25 грудня - Католицьке Різдво (середа)
27 грудня – передсвятковий день (п’ятниця)
30,31 грудня - передсвяткові дні (понеділок, вівторок)

2.2. Для участі в Акції необхідно:
Замовити в Закладі в Період проведення Акції у дні, коли діє Акція та оплатити будь-яку піцу з
головного меню Закладу з 15.00 години до 18.00.години
2.3 До участі в Акції допускаються всі громадяни, яким на момент проведення Акції виповнилось
18 років, та які виконали всі умови акції.
2.4. Учасниками Акції не визнаються та в ній не мають права брати участь:
- особи, яким на момент проведення Акції не виповнилося 18 років,
- працівники Організатора та будь-якої компанії, залученої до проведення цієї Акції,
- чоловік або дружина та найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати та ін.) працівників
Організатора та будь-якої компанії, залученої до проведення цієї Акції.
2.5 Учасниками Акції вважаються особи, що виконали вимоги, зазначені у пункті 2.2 даних
Правил.
3. Порядок проведення акції
3.1 В період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року включно Учасники акції мають
можливість отримати заохочення Акції за умови виконання всіх її вимог, зокрема вимог,
зазначених у п. 2.2. цих Правил.
3.2 За умови придбання в піцерії il Molino, розташованої за адресою м. Вишневе, вул.
Першотравнева, 26, у визначені цими Правилами дні та години, будь-якої піци з меню Закладу,
Учасники мають право отримати ще одну піцу без додаткової оплати (далі - Заохочення)
вартістю, що не перевищує вартість піци, придбаної згідно із цими Правилами.
3.3 Скористатись пропозицією можна багаторазово протягом вище зазначено періоду проведення
Акції.

3.4 Акційна пропозиція не дійсна при замовленні піци на винос та на замовлення в службі
доставки.
3.5. Акційна пропозиція не діє на піци, які складаються з двох різних половинок піц, а також на
додаткові інгредієнти для піци.
3.6. Вартість Заохочення не повинна перевищувати вартість придбаної піци, згідно із даними
правилами.
3.7. Умови Акції не розповсюджується на інші страви меню мережі піцерій il Molino. Акція не діє
разом с бонусною програмою il Molino Bonus, а саме, на заохочення та придбану піцу, бонусні
бали не нараховуються.
4. Заохочення Акції.
4.1 Заохоченням Акції є право Учасника отримати дві піци за ціною однієї на умовах, визначених
цими Правилами.
5. Інші умови
5.1. Дані правила розміщуються на сайті www.ilmolino.ua. Організатор залишає за собою право
розміщувати додаткову інформацію про акцію.
5.2. Організатор не несе відповідальності за:
Неможливість отримання заохочення у випадках виходу з ладу технологічного обладнання або
обставин, які не залежать від волі Організатора.
5.3. Організатор Акції має право змінювати тривалість Акції без попередження.
5.4. Детальна інформація щодо умов Акції, а також й зміни до них, набувають чинності з
моменту їх опублікування на сайті www.ilmolino.ua
Затверджено 01.01.2019 р.

Директор ТОВ "Іл Моліно 2"
Тропіна І.Ю.

Офіційні правила Акції «Pizza Time – кожна друга піца у подарунок»
(надалі – Акція)
1.Організатор Акції.
1.1. Організатором Акції «Pizza Time – кожна друга піца у подарунок» (надалі – «Акція») є ТОВ
"Іл Моліно 5" (ЄДРПОУ 41113877), тел.: (044) 253-21-62. Місцезнаходження: 01021, м. Київ, вул.
Липська, 15.
2.Тривалість Акції, територія проведення та порядок участі в Акції.
2.1. Акція триває з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року включно (надалі – період проведення
Акції) в піцерії «il Molino», розташованої за адресою: м. Київ, вул. Берковецька, 6Д (далі –
Заклад).
Акція діє щотижня з понеділка по п’ятницю за виключенням державних вихідних та святкових
днів, а також днів перед державними вихідними днями та святковими днями:
1 січня – Новий рік (вівторок);
7 січня – Різдво (понеділок);
14 лютого – День Святого Валентина (четвер);
7 березня - передсвятковий день (четвер)
8 березня - Міжнародний жіночий день (п’ятниця);
29 квітня – Пасха (понеділок);
1 травня - День міжнародної солідарності трудящих (середа);
9 травня - День Перемоги (четвер);
17 червня – Трійця (понеділок);
28 червня – День Конституції України (п’ятниця);
26 серпня - День Незалежності України (понеділок);
2 вересня – День знань (понеділок);
11 жовтня – передсвятковий день (п’ятниця)
14 жовтня - День захисника України (понеділок);
25 грудня - Католицьке Різдво (середа)
27 грудня – передсвятковий день (п’ятниця)
30,31 грудня - передсвяткові дні (понеділок, вівторок)

2.2. Для участі в Акції необхідно:
Замовити в Закладі в Період проведення Акції у дні, коли діє Акція та оплатити будь-яку піцу з
головного меню Закладу з 15.00 години до 18.00.години
2.3 До участі в Акції допускаються всі громадяни, яким на момент проведення Акції виповнилось
18 років, та які виконали всі умови акції.
2.4. Учасниками Акції не визнаються та в ній не мають права брати участь:
- особи, яким на момент проведення Акції не виповнилося 18 років,
- працівники Організатора та будь-якої компанії, залученої до проведення цієї Акції,
- чоловік або дружина та найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати та ін.) працівників
Організатора та будь-якої компанії, залученої до проведення цієї Акції.
2.5 Учасниками Акції вважаються особи, що виконали вимоги, зазначені у пункті 2.2 даних
Правил.
3. Порядок проведення акції
3.1 В період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року включно Учасники акції мають
можливість отримати заохочення Акції за умови виконання всіх її вимог, зокрема вимог,
зазначених у п. 2.2. цих Правил.
3.2 За умови придбання в піцерії il Molino, розташованої за адресою м. Київ, вул. Берковецька,
6Д, у визначені цими Правилами дні та години, будь-якої піци з меню Закладу, Учасники мають
право отримати ще одну піцу без додаткової оплати (далі - Заохочення) вартістю, що не
перевищує вартість піци, придбаної згідно із цими Правилами.
3.3 Скористатись пропозицією можна багаторазово протягом вище зазначено періоду проведення
Акції.

3.4 Акційна пропозиція не дійсна при замовленні піци на винос та на замовлення в службі
доставки.
3.5. Акційна пропозиція не діє на піци, які складаються з двох різних половинок піц, а також на
додаткові інгредієнти для піци.
3.6. Вартість Заохочення не повинна перевищувати вартість придбаної піци, згідно із даними
правилами.
3.7. Умови Акції не розповсюджується на інші страви меню мережі піцерій il Molino. Акція не діє
разом с бонусною програмою il Molino Bonus, а саме, на заохочення та придбану піцу, бонусні
бали не нараховуються.
4. Заохочення Акції.
4.1 Заохоченням Акції є право Учасника отримати дві піци за ціною однієї на умовах, визначених
цими Правилами.
5. Інші умови
5.1. Дані правила розміщуються на сайті www.ilmolino.ua. Організатор залишає за собою право
розміщувати додаткову інформацію про акцію.
5.2. Організатор не несе відповідальності за:
Неможливість отримання заохочення у випадках виходу з ладу технологічного обладнання або
обставин, які не залежать від волі Організатора.
5.3. Організатор Акції має право змінювати тривалість Акції без попередження.
5.4. Детальна інформація щодо умов Акції, а також й зміни до них, набувають чинності з
моменту їх опублікування на сайті www.ilmolino.ua
Затверджено 01.01.2019 р.

Директор ТОВ "Іл Моліно 5"
Тропіна І.Ю.

Офіційні правила Акції «Pizza Time – кожна друга піца у подарунок»
(надалі – Акція)
1. Організатор Акції.
1.1. Організатором Акції «Pizza Time – кожна друга піца у подарунок» (надалі – «Акція») є ТОВ " Паста і
Баста" (код ЗКПО 35849086), тел.: 044 227 99 11. Місцезнаходження: 01021, м. Київ, вул. Липська, 15.
2. Тривалість Акції, територія проведення та порядок участі в Акції.
2.1. Акція триває з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року включно (надалі – період проведення Акції) в
піцерії «il Molino», розташованої за адресою м. Київ, просп. Перемоги, 45 (далі – Заклад)
Акція діє щотижня з понеділка по п’ятницю за виключенням державних вихідних та святкових днів, а також
днів перед державними вихідними днями та святковими днями:
1 січня – Новий рік (вівторок);
7 січня – Різдво (понеділок);
14 лютого – День Святого Валентина (четвер);
7 березня - передсвятковий день (четвер)
8 березня - Міжнародний жіночий день (п’ятниця);
29 квітня – Пасха (понеділок);
1 травня - День міжнародної солідарності трудящих (середа);
9 травня - День Перемоги (четвер);
17 червня – Трійця (понеділок);
28 червня – День Конституції України (п’ятниця);
26 серпня - День Незалежності України (понеділок);
2 вересня – День знань (понеділок);
11 жовтня – передсвятковий день (п’ятниця)
14 жовтня - День захисника України (понеділок);
25 грудня - Католицьке Різдво (середа)
27 грудня – передсвятковий день (п’ятниця)
30,31 грудня - передсвяткові дні (понеділок, вівторок)
2.2. Для участі в Акції необхідно:
Замовити в Закладі в Період проведення Акції у дні, коли діє Акція та оплатити будь-яку піцу з головного
меню Закладу з 15.00 години до 18.00.години
2.3 До участі в Акції допускаються всі громадяни, яким на момент проведення Акції виповнилось 18 років, та
які виконали всі умови акції.
2.4. Учасниками Акції не визнаються та в ній не мають права брати участь:
- особи, яким на момент проведення Акції не виповнилося 18 років,
- працівники Організатора та будь-якої компанії, залученої до проведення цієї Акції,
- чоловік або дружина та найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати та ін.) працівників
Організатора та будь-якої компанії, залученої до проведення цієї Акції.
2.5 Учасниками Акції вважаються особи, що виконали вимоги, зазначені у пункті 2.2 даних Правил.
3. Порядок проведення акції
3.1 В період з 01 січня 2019 року до 31 грудня 2019 року включно Учасники акції мають можливість
отримати заохочення Акції за умови виконання всіх її вимог, зокрема вимог, зазначених у п. 2.2. цих Правил.
3.2 За умови придбання в піцерії il Molino, розташованої за адресою м. Київ, просп. Перемоги, 45, у визначені
цими Правилами дні та години, будь-якої піци з меню Закладу, Учасники мають право отримати ще одну піцу
без додаткової оплати (далі - Заохочення) вартістю, що не перевищує вартість піци, придбаної згідно із цими
Правилами.
3.3 Скористатись пропозицією можна багаторазово протягом вище зазначено періоду проведення Акції.
3.4 Акційна пропозиція не дійсна при замовленні піци на винос та на замовлення в службі доставки.
3.5. Акційна пропозиція не діє на піци, які складаються з двох різних половинок піц, а також на
додаткові інгредієнти для піци.
3.6. Вартість Заохочення не повинна перевищувати вартість придбаної піци, згідно із даними
правилами.
3.7. Умови Акції не розповсюджується на інші страви меню мережі піцерій il Molino. Акція не діє разом с
бонусною програмою il Molino Bonus, а саме, на заохочення та придбану піцу, бонусні бали не
нараховуються.

4. Заохочення Акції.
4.1 Заохоченням Акції є право Учасника отримати дві піци за ціною однієї на умовах, визначених цими
Правилами.
5. Інші умови
5.1. Дані правила розміщуються на сайті www.ilmolino.ua. Організатор залишає за собою право розміщувати
додаткову інформацію про акцію.
5.2. Організатор не несе відповідальності за:
Неможливість отримання заохочення у випадках виходу з ладу технологічного обладнання або
обставин, які не залежать від волі Організатора.
5.3. Організатор Акції має право змінювати тривалість Акції без попередження.
5.4. Детальна інформація щодо умов Акції, а також й зміни до них, набувають чинності з моменту їх
опублікування на сайті www.ilmolino.ua
Затверджено 01.01.2019 р.

Директор ТОВ "Паста і Баста"
Петрова І.В

Офіційні правила Акції «Pizza Time – кожна друга піца у подарунок»
(надалі – Акція)
1.Організатор Акції.
1.1. Організатором Акції «Pizza Time – кожна друга піца у подарунок» (надалі – «Акція») є ТОВ
"Іл Моліно 4" (ЄДРПОУ 41113531), тел.: (044) 253-21-62. Місцезнаходження: 01021, м. Київ, вул.
Липська, 15.
2.Тривалість Акції, територія проведення та порядок участі в Акції.
2.1. Акція триває з 01 липня 2019 року по 31 грудня 2019 року включно (надалі – період
проведення Акції) в піцерії «il Molino», розташованої за адресою: м. Київ, вул. Русаніська наб., 4
(далі – Заклад).
Акція діє щотижня з понеділка по п’ятницю за виключенням державних вихідних та святкових
днів, а також днів перед державними вихідними днями та святковими днями:
1 січня – Новий рік (вівторок);
7 січня – Різдво (понеділок);
14 лютого – День Святого Валентина (четвер);
7 березня - передсвятковий день (четвер)
8 березня - Міжнародний жіночий день (п’ятниця);
29 квітня – Пасха (понеділок);
1 травня - День міжнародної солідарності трудящих (середа);
9 травня - День Перемоги (четвер);
17 червня – Трійця (понеділок);
28 червня – День Конституції України (п’ятниця);
26 серпня - День Незалежності України (понеділок);
2 вересня – День знань (понеділок);
11 жовтня – передсвятковий день (п’ятниця)
14 жовтня - День захисника України (понеділок);
25 грудня - Католицьке Різдво (середа)
27 грудня – передсвятковий день (п’ятниця)
30,31 грудня - передсвяткові дні (понеділок, вівторок)

2.2. Для участі в Акції необхідно:
Замовити в Закладі в Період проведення Акції у дні, коли діє Акція та оплатити будь-яку піцу з
головного меню Закладу з 15.00 години до 18.00.години
2.3 До участі в Акції допускаються всі громадяни, яким на момент проведення Акції виповнилось
18 років, та які виконали всі умови акції.
2.4. Учасниками Акції не визнаються та в ній не мають права брати участь:
- особи, яким на момент проведення Акції не виповнилося 18 років,
- працівники Організатора та будь-якої компанії, залученої до проведення цієї Акції,
- чоловік або дружина та найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати та ін.) працівників
Організатора та будь-якої компанії, залученої до проведення цієї Акції.
2.5 Учасниками Акції вважаються особи, що виконали вимоги, зазначені у пункті 2.2 даних
Правил.
3. Порядок проведення акції
3.1 В період з 01 липня 2019 року по 31 грудня 2019 року включно Учасники акції мають
можливість отримати заохочення Акції за умови виконання всіх її вимог, зокрема вимог,
зазначених у п. 2.2. цих Правил.
3.2 За умови придбання в піцерії il Molino, розташованої за адресою м. Київ, вул. Русанівська
наб., 4, у визначені цими Правилами дні та години, будь-якої піци з меню Закладу, Учасники
мають право отримати ще одну піцу без додаткової оплати (далі - Заохочення) вартістю, що не
перевищує вартість піци, придбаної згідно із цими Правилами.
3.3 Скористатись пропозицією можна багаторазово протягом вище зазначено періоду проведення
Акції.

3.4 Акційна пропозиція не дійсна при замовленні піци на винос та на замовлення в службі
доставки.
3.5. Акційна пропозиція не діє на піци, які складаються з двох різних половинок піц, а також на
додаткові інгредієнти для піци.
3.6. Вартість Заохочення не повинна перевищувати вартість придбаної піци, згідно із даними
правилами.
3.7. Умови Акції не розповсюджується на інші страви меню мережі піцерій il Molino. Акція не діє
разом с бонусною програмою il Molino Bonus, а саме, на заохочення та придбану піцу, бонусні
бали не нараховуються.
4. Заохочення Акції.
4.1 Заохоченням Акції є право Учасника отримати дві піци за ціною однієї на умовах, визначених
цими Правилами.
5. Інші умови
5.1. Дані правила розміщуються на сайті www.ilmolino.ua. Організатор залишає за собою право
розміщувати додаткову інформацію про акцію.
5.2. Організатор не несе відповідальності за:
Неможливість отримання заохочення у випадках виходу з ладу технологічного обладнання або
обставин, які не залежать від волі Організатора.
5.3. Організатор Акції має право змінювати тривалість Акції без попередження.
5.4. Детальна інформація щодо умов Акції, а також й зміни до них, набувають чинності з
моменту їх опублікування на сайті www.ilmolino.ua
Затверджено 01.07.2019 р.

Директор ТОВ "Іл Моліно 4"
Тропіна І.Ю.

