
вікенд у Варшаві
ДЛЯ ВСІЄЇ СІМ’Ї!*

Умови участі в акції «Вікенд у Варшаві з Curver»
1. Купуйте товари ТМ Curver з акційного асортименту, 

зазначеного у листівці, в мережі ТЦ «Нова Лінія»
з 01.02.2018 до 30.04.2018 (включно).

2. Реєструйте розрахунковий документ (чек) на сайті nl.ua
3. Отримайте шанс на вікенд у Варшаві для всієї сім’ї!

Визначення переможця: 01.05.2018
серед усіх зареєстрованих на сайті nl.ua учасників

за допомогою random.org

*На умовах акції «Вікенд у Варшаві з Curver», що діє з 01.02.2018 до 
30.04.2018 (включно) в мережі ТЦ «Нова Лінія» при наявності акційного 

товару (кількість обмежена). Організатор акції: ТОВ «Пласт-Бокс Україна», 
14014, м. Чернігів, вул. Ушинського, 14. Організатор акції не несе 

відповідальності за друкарські помилки.
Докладніше на сайті nl.ua



від
 76,20

Кошик Knit
розміри: 230x190x190/ 250х175х140/ 

300х220х170/ 400х300х230 мм
кольори в асортименті   

арт.: 40520619-24, 40520627-32, 40520711-17, 40520815

від
 48,60

Кошик з комірками
розмір: 20х12х13 см

матеріал: текстиль
кольори: коричневий/ бежевий   

арт.: 40522145, 40522147, 40522284

від
 49,80

Контейнер Smart Box
з декором My Car/ Pet Shop
об’єми: 3,5/ 7,9/ 14/ 27/ 40 л
розмір: 245х160х140/ 320х245х140/
495х320х140/ 495х320х265/ 
495х320х395 мм
кольори в асортименті  
арт.: 40531009-17

485,00
Сушарка для посуду 
настільна
розмір: 430х350х275 мм 
матеріал: хром   
арт.: 40420211

144,66
Сушарка для посуду настільна
розмір: 430х350х275 мм, матеріал: хром   
арт.: 40420050

118,98
Килимок для кухонних ящиків
розмір: 1500х500 мм   
арт.: 40417191

від
 36,60

Ящик для зберігання Loft
об’єми: 1,8/ 6/ 12/ 20 л, розміри: 

195х140х100/ 295х190х150/
355х 235х200/ 400х280х250 мм

кольори в асортименті   
арт.: 40520410-13
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2802,00
Крісло «Женева»
матеріал: екошкіра, механізм гойдання
з фіксацією, газліфт, м’які підлокітники   
арт.: 80333937, 80344162

1026,00
Крісло «Стокгольм»
розмір: 590х730х990 мм
кольори: білий, коричневий   
арт.: 80351522-23

984,00
Стіл журнальний DT2045-1 
розмір: 460х550х1000 мм 
матеріали: метал, скло   
арт.: 80316677

474,00
Тримач для одягу
одинарний
з полицею 
h: 127-157 см
глибина: 40 см
ширина: 83-136 см   
арт.: 40511191

636,00
Вішалка-стійка
для одягу 
h 1750 мм
матеріал: метал
колір: «венге»   
арт.: 40511097
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1296,00
Стіл обідній Urban Style
розміри: 1200/700/750х8 мм 
матеріали: скло, метал   
арт.: 80345021

564,00
Стілець City

розміри: 10х400х980 мм   
матеріали: метал, шкірозамінник

кольори: чорний/ молочний/ «капучино»
арт.: 80345016-18



36,48
Чашка Herb

об’єм: 390 мм, матеріал: порцеляна
дизайн в асортименті  

арт.: 52218615

55,38
Чашка Silicon

об’єм: 390 мм, матеріал: порцеляна
дизайн в асортименті  

арт.: 52218577

83,50
Чашка Castle
об’єм: 710 мм
матеріал: порцеляна
дизайн в асортименті  
арт.: 52218613

59,88
Чашка з силіконовою
кришкою Script 
об’єм: 375 мм, матеріал: кераміка
дизайн в асортименті  
арт.: 52205925

38,46
Чашка Insect
об’єм: 380 мм 
матеріал: порцеляна
дизайн в асортименті  
арт.: 52218624

амміккаа
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39,90
Чашка з блюдцем Garden
об’єм: 160 мм, матеріал: 
порцеляна
дизайн в асортименті  
арт.: 52218581

35,82
Чашка Garden
об’єм: 390 мм 
матеріал: порцеляна
дизайн в асортименті  
арт.: 52218580



Плед мікрофібровий
матеріал: 100% поліестер, 

розмір: 160х200 см
кольори в асортименті  

209,94
Комплект постільної білизни
простирадло (розмір: 160х220/ 200х220 см) – від 179,93 грн.
стара ціна: від 299,88 грн.
підковдра (розмір: 160х220/ 200х220 см)
+ 2 наволочки (розмір: 50х70 см) – від 395,93 грн.
стара ціна: від 659,88 грн.
матеріали: 100% бавовна, бязь (134 г/м3)
дизайн та розміри в асортименті
арт.: 51945719-30

-40-40%%

79,98
Плед флісовий

матеріал: 100% поліестер 
розмір: 125х150 см

дизайн в асортименті  
арт.: 51918485

114,96
Плед напіввовняний 
Palermo 
розмір: 140х200 см
матеріали: 20% вовна 
80% акрил
арт.: 50938447

від
 239,88

Набір рушників махрових із вишивкою
«Пташка»/ «Коло»/ «Гортензія»/ «Троянда»

розмір: 40х70 см, 2 од./ уп.
матеріал: 100% бавовна, щільність: 370 г/м2   

арт.: 51925310, 51946089-91 

надихают
ь!Подарунки, що



99,96
Сковорода для млинців
∅ 22 см  
арт.: 52207179

2222222222222222 смсмсмсмсмсмсммсмсмсмсмсммсмммм  
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114,96
Термос
об’єм: 500 мл
матеріал: нерж.сталь   
арт.: 52215001

149,94
Форма для випікання
м’яса з решіткою
розмір: 37,5х27х5 см
матеріал: метал  
арт.: 50993242

від
 12,90

Лопатка/ пензель силіконові  
арт.: 50948520-21

Колекція столового 
посуду «Квітник»
різновиди
в асортименті  
арт.: 50942686-704,
50993172-74, 52203959-60,
52203964

від
 467,70 Набір каструль зі скляною кришкою

10 предметів
об’єми: 1,3/ 1,8/ 2,2/ 3/ 4/ 1,6/ 2,1/ 2,9/ 3,7/ 4,5 л
матеріал: нерж. сталь  
арт.: 51613270 – 71

-30-30%%додо



від
 2,28

Барвник великодній
різновиди в асортименті  
арт.: 10428624, 10428635, 10428755-62

39,96
Форма для сирної паски
об’єм: 780 г, матеріал: 
метал, розміри: 120х60х120/ 
150х90х120 мм
арт.: 51609370, 51613437

від
 14,94

Форма для випікання
∅ 135/ 120 / 105/ 95/ 80 мм
h 120, матеріал: жерсть  
арт.: 51613001 -05

99,96
Набір форм для випічки
∅: 100/ 110/ 115/ 125/ 135 мм
5 од./ уп.  
арт.: 50989096

від
 138,00

Кошик пасхальний
різновиди в асортименті  
арт.: 10430033-54, 10427963-64, 10427079-82, 
10427520-23, 10425875-80, 10430022-25

2,70
Стрічка термозбіжна

різновиди в асортименті  
арт.: 10428628, 10428630, 10428763-70

РадістьВеликодня!



173,90
Набір капців для гостей
к-сть: 5 од./ уп., матеріал: поліестер 
дизайн в асортименті 
арт.: 50996308, 50996309, 51937060, 51937173-75,
51937332 -35,  51946129 -32

від
 29,88

Колекція кухонного 
текстилю «Мозаїка»
різновиди в асортименті  
арт.: 51930954-57, 51940322-25, 
51940327-31, 51940333

від
 329,00

Халат жіночий/ чоловічий
матеріал: мікрофібра, кольори та ризновиди
в асортименті  

від
 80,91

Ваза прозора
матеріал:
100% перероблене скло
різновиди в асортименті  
арт.: 51160613-14, 51160616

19,98
Рушник вафельний   

«Кава»  
розмір: 45х60 см

матеріал: 100% бавовна  
арт.: 51930393, 51940441, 51948066



169,86
Набір силіконових форм «Пасха»
3 од./уп., розміри: 15х15/ 13х9/ 10х8 см 
кольори в асортименті  
арт.: 51613429

75,00
Форма силіконова на 6 форм «Пасха»

розмір: 27х17х4 см, кольори в асортименті  
арт.: 51613430

102,00
Форма силіконова «Заєць»
розмір: 30х21х5,5 см, кольори 
в асортименті  
арт.: 51613431арт.арт.артт.: 51: 5 613461346134613431333арт.арт.арарт.: 51: 51: 5 6134613461346134313133

15,90
Рушник вафельний Пасха 
розмір: 60х45 см
матеріал: 100% бавовна  
арт.: 51917730

61361361

від
 39,96

Коробка для печива Tasty
розміри: 26х18х9/ 20х15х8/ 
14х10х7 см
матеріал: жерсть  
арт.: 51807400-02

359,94
Набір для випікання

4 предмети, кругла: ∅ 24,5 см
роз’ємна: ∅ 24 см

протвінь: 36,7x24,8x5 см  
арт.: 50993244



-25-25%%

-26-26%%-20-20%%

13,50
Мило туалетне тверде

Marigold Natural
різновиди в асортименті

стара ціна: 18 грн. 

Гелі для душу
та дезодоранти Fa

різновиди
в асортименті

Гель/ Крем-гель для душу Ice-Сream Milk
різновиди в асортименті

від
 316,00

Пилка для ніг/ пилка для 
нігтів електрична

різновиди в асортименті
стара ціна: від 631,80 грн. 

від
 14,65

Гель для душу
об’єм: 400 мл

різновиди в асортименті
стара ціна: від 19,86 грн. 

арт.: 51344173 -78

від
 18,50

Засіб для догляду за волоссям/ тілом дитячий
різновиди в асортименті

стара ціна: від 23,12 грн. 
арт.: 51316546, 51316577, 51316579, 51343681 – 83, 51344239-40

-50-50%%

-25-25%%

додо

-25-25%%



-20-20%
55,95
Папір туалетний 3-шаровий
8 од./уп.
стара ціна: 69,96 грн. 
арт.: 51339169

-20-20%

-20-20%%

від
 48,30

Набір вішалок для одягу Vivendi Velvet
різновиди в асортименті, 5 од./ уп.
стара ціна: від 60,42 грн. 
арт.: 51404655 -58

79,90
Засіб для прання 
універсальний
Color/ Universal/ Delicate
вага: 4000 г 
стара ціна: 99,90 грн. 
арт.: 50725033 -35

-20-20%%

від
 18,25

Фольга харчова/ Перамент 
для випікання

різновиди в асортименті
стара ціна: від 22,86 грн. 

від
 8,00

Серветки паперові святкові
стара ціна: від 12,30 грн. 

арт.: 51311665, 51311872 -73, 51311876 -77, 51339080, 
51339083, 51339097-98

-35-35%%додо

-30-30%

et

264,00
Швабра Аbrasive 

Spontex
з ручкою-телескоп

стара ціна: 377,64 грн. 
арт.: 50724638



99,00
Набір ігровий
«Прикраси» 
арт.: 22207213

277,00
Набір ігровий
«Красуня» 
арт.: 22207221

390,00
Набір ігровий

«Касир» 
арт.: 22037904

333,00
Іграшка
«Райський лебідь» 
арт.: 22234012

222,00
Набір ігровий «Овочі» 
арт.: 22207240

від
 231,00

Іграшка
«Робот-модель» 

арт.: 22046235-37 297,00
Зброя іграшкова з електроприводом
10 м’яких куль, 10 куль з присосками 

арт.: 22121425

270,00
Набір ігровий
«Залізна дорога» 
арт.: 22041305-306

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000



RAM

4 GB

2 GB

R

4

2

200 грн. 15.6’’

32’’

40’’

7’’

5’’ 5,5’’

569,00
Телефон мобільний
105 DS
арт. 31237148-49

7999,00 Ноутбук 15.6”
HP 15-bs546ur (2KH07EA) Black
стара ціна: 8499 грн.
арт. 31225499

2199,00
ПК планшетний TAB 3 710F
Wi-Fi EBONY (ZA0R0006UA)
арт. 31222428

2999,00
Смартфон J3
арт. 31238453-54

5499,00
Смартфон Y7 2017
арт. 31238738

799,00
Роутер бездротовий
Archer C50, USB 
стара ціна: 999 грн.
арт. 31241540

1200
Mbps

DUAL
band

Телевізор 
LE32CT5500AK 
арт.: 31253784

Телевізор LED 40” 
40FK30G 
арт.: 31253734

кредит: 0,00001%*

кредит: 0,00001%*

на 10 місяців. повна ціна 6899,00 грн.

на 15 місяців. повна ціна 11999,00 грн.

68990
міс.

79993
міс.

*Кредит надається ПАТ «ПУМБ». Банківська ліцензія НБУ №8 від 06.10.2011 р. Генеральна 
ліцензія НБУ № 8-2 від 12.02.2015 р.

Термін, на який надається  кредит – 10 місяців. Річна відсоткова ставка – 0,01% , щомісячна 
комісія – 0%, одноразова комісія – 0%. Вік позичальника від 18 до 80 років. Максимальна 
сума кредиту – 100 000 грн. Докладніше про умови кредитування можна дізнатися у 
представника банку.

*0,00001% – реальна річна відсоткова ставка на пільговий період строком до 15-ти місяців, 
перший внесок від 0%, вартість товару – 11999 грн.

Реальна % ставка за кредитом не враховує супутні витрати на користь третіх осіб, які 
виникають у позичальника при погашенні кредиту в інших банках та витрати на супутні 
послуги кредитодавця, що не є обов’язковими для оформлення кредиту. Ліцензія 
ДержФінПослуг України АВ № 580561 від 11.01.2012. ТОВ ФК «Центр Фінансових Рішень» 
(ТМ «Кредитмаркет»)



*Під дарунком мається на увазі придбання 
комплекту за ціною товару більшої вартості

*Під дарунком мається на увазі придбання 
комплекту за ціною товару більшої вартості

*Під дарунком 
мається на увазі 
придбання комплекту 
за ціною товару 
більшої вартості

*Під дарунком мається 
на увазі придбання 
комплекту за ціною 
товару більшої вартості

339,00

459,00

299,00

2299,00

Фен дорожній HD-5910
потужність: 1600 Вт
2 режими, складана ручка 
арт.: 31045054

+ Шампунь Ziaja
у дарунок*

арт.: 51335063

Комплект: Тостер GWD008
потужність: 700 Вт, 6 ступенів 

обсмаження, колір: білий
ціна окремо: 289 грн. 

арт.: 31035883

+ Електрочайник EKP-1799AЕ
потужність: 2200 Вт, об’єм: 1,7 л 

захист від перегріву, колір: бежевий
ціна окремо: 239 грн.

арт.: 31043396

Праска AU-3157
потужність: 1300 Вт, паровий удар:
50 г/ хв., вертикальне відпарювання 
арт.: 31050019

+ Машинка для катишів ELR-906P
металева решітка, з’ємний резервуар, 
працює від батарейки
у дарунок*

арт.: 31006190

Блендер ручний MQ5037WH SAUCE
потужність: 750 Вт, к-сть швидкостей: 21
подрібнювач, вінчик, насадка для пюре 
мірний стакан: 0,5 л
арт.: 31030344

+ Ваги кухонні KS-552BL
макс. навантаження: 5 кг
у дарунок*

арт.: 31034640

*Під дарунком мається на увазі придбання 
комплекту за ціною товару більшої вартості

цц р
арт.арт.::: 31: 31: 31: 31: 31:: 04330433043343343396969666666

2999,00
Пилосмок б/м EAPC51IS
потужність: ECO 650 Вт = 2200 Вт
тип пилозбірника: контейнер
трубка-телескоп, щітка підлога/ килим 
арт.: 31048406

+ Праска парова EDB1670
паровий удар: 75 г/ хв., вертикальне 
відпарювання, тип підошви: кераміка
у дарунок*

арт.: 31009860

Бритва електрична для чоловіків AU-3541
3 плаваючі голівки, сухе/ вологе гоління 
робота від акумулятора: 60 хв. 
арт.: 31005701

+ Бальзам після гоління Arko
об’єм: 150 мл, різновіди на вибір
у дарунок*

арт.: 51313398-400

*Під дарунком мається на увазі придбання 
комплекту за ціною товару більшої вартості

799,00

1399,00

Мультиварка MC-2220
потужність: 900 Вт

об’єм: 5 л, к-сть
програм: 38 автоматичних

+ 31 ручних 
арт.: 31034425

+ Міксер MX-2803Y
потужність: 300 Вт,

к-сть швидкостей: 5
арт.: 31034864

у дарунок*



1000 грн.

7498,00

7999,00

Машина пральна TOZ 272D-S
розмір: 875x400x600 мм 
к-сть обертів: 1200 об./хв. 
завантаження: 7 кг
клас енергоспоживання/ 
прання/ віджиму: А+++/ А/ B 
16 програм 
арт.: 31044373

Машина пральна EWS1264SAU
розміри: 850x595x377 мм
к-сть обертів: 1200 об./хв.

завантаження: 6 кг, клас енергоспоживання/ 
прання/ віджиму: А+++/ А/ B, 15 програм 

рівень шуму при пранні / віджиму: 58/ 77дБ 
регулювання обертів, технологія Fuzzy Logic 

арт.: 31021864

6199,00

10799,00

Холодильник CCDS 5142W
розмір: 1430х550х580 мм, об’єм холодильної/ морозильної 
камер: 166/ 38 л, клас енергоспоживання: А+
енергоспоживання: 216 кВт/рік, збереження температури при 
знеструмленні: 13 год., рівень шуму: 42 дБ,  скляні полиці 
арт.: 31040050

Комплект: Поверхня газова PFX 648 T IX
4 газові пальники, 1 турбопальник (3 ряди полум’я), 
газ-контроль, електропідпал, матеріал: нерж. сталь
арт.: 31041655

Шафа вбудована електрична PO 98 ME GBL IX
тип: електричний, об’єм: 59 л, клас енергоспоживання: A 
к-сть програм: 9, конвекція, сенсорна панель керування з 
дисплеєм, програмування включення і виключення
арт.: 31002733

500 грн.

1000 грн.



*Акція діє з 12.02.18 до 08.04.18.  На товар із газети дія дисконтної картки не розповсюджується. Бонуси не нараховуються. ТЦ «Нова Лінія» залишає за собою право змінювати ціни в період 
пропозиції, та не несе відповідальності за друкарські помилки. Ціни на товар дійсні протягом строку наявності товару в ТЦ. Кількість товару обмежена. Зображення товарів, розміщених у 
газеті, можуть відрізнятися від товарів, які представлені в ТЦ. Ціни зазначені в гривнях із ПДВ. Всі ціни на товари, що представлені у цій газеті є акційними та діють з 12.02.18 до 08.04.18 в 
мережі ТЦ «Нова Лінія».  При розірванні договору купівлі-продажу (поверненні товару), у випадках, передбачених чинним законодавством України, незалежно від кількості позицій товару, які 
покупець (учасник) має намір повернути (розірвати договір купівлі-продажу), поверненню підлягають усі позиції товару, що були придбані за умовами акції, в тому числі за зменшеною ціною.

Докладніше на сайті: http://novalinia.com.ua/ або за телефоном: 0 (800) 50-47-47.

подарунковий сертифікат

кращий
дарунок

від
 585,00

Підвіс
Е27, 60 Вт, матеріал: ротанг

кольори: коричневий/ бежевий 
різновиди в асортименті

арт.: 30815909, 30860001, 30860005, 30860030

199,86
Світильник світлодіодний 
точковий
LED COB, 5 Вт
t° світла: 4100 К, світловий 
потік: 410 lm, ∅ 88 мм 
матеріали: алюміній, пластик
арт.: 30899649

189,00
Лампа настільна
Е14, 40 Вт, матеріал: кераміка 
текстиль, кольори: білий/ кремовий
арт.: 30821022-23

Комплект: домофон+відеопанель
кольори: чорний/ білий
екран LCD 4”, функція запису фото і відео
підключ. до 4-х моніторів, підключ. до багато абонентської с-ми
відкриття замку, вбудов. блок живлення
арт.: 30601602-3

2998,80 і

ооої сї сї сс мимимими

349,90
Світильник світлодіодний 
точковий
LED SMD 2835/47, 5 Вт
t° світла: 4500 К, світловий 
потік: 440 lm, ∅ 100 мм 
матеріали: алюміній, пластик
арт.: 31311228

3 од./ упаковка3 од./ упаковка

3 од./ упаковка3 од./ упаковка

від щастя!Світіться


