
Офіційні правила участі в акції «Мегадарунки» 

1. Організатори акції 
1.1. Організатором рекламно-маркетингової акції «Мегадарунки!» (надалі - Акція) є ПрАТ «Нова Лінія» (далі – 

Виконавець), що знаходиться за адресою:  

Київська обл., смт. Чабани, Одеське шосе, 8. 

 

2. Територія проведення і тривалість Акції 

Запорізька область, Запорізький район, с. Нове Запоріжжя, Нікопольське шосе, 1-е 

  

3. Акція триватиме з 28.08.2020 до 30.08.2020, згідно з режимом роботи ТЦ «НОВА ЛІНІЯ» м. Запоріжжя (надалі 
– Період проведення Акції), але до вичерпання переліку дарунків/сертифікатів на право отримання дарунку. (див. 

Додаток 1 «Перелік дарунків») 

Більш детальну інформацію про Акцію можна знайти в Інтернеті на офіційному сайті ПрАТ «Нова Лінія» 

www.novalinia.com.ua, за телефоном гарячої лінії ПрАТ «Нова лінія» 0-800-50-47-47 (безкоштовно зі 
стаціонарних телефонів), а також у Відділі з обслуговування клієнтів відповідного  ТЦ «НОВА ЛІНІЯ», адреса, 

якого наведено в п. 2. 

4. Стати учасником акції та отримати право на дарунок/сертифікат на право отримання дарунку. може 
кожний покупець, який в період акції придбав товар в ТЦ «Нова Лінія» на суму від 1500 грн одним чеком і 

сплатив покупку готівкою або за допомогою платіжної картки. Підставою для участі в акції є касовий чек на 

покупку сумою від 1500 грн. 
5. Бажаючим прийняти участь в акції необхідно пред’явити касовий чек персоналу в зоні видачі дарунків. 

Після відмітки касового чека штампом «Подарунок», учасник акції самостійно витягує картку за найменуванням 

дарунку/сертифікату на право отримання дарунку з промобоксу, даний  дарунок/сертифікат на право отримання 

дарунку і отримує учасник. Взяти участь в акції (витягнути картку з промобоксу) по одному касовому чеку можна 
тільки один раз, незалежно від кратності суми касового чеку числу 1500. 

6. Кількість дарунків/сертифікатів на право отримання дарунку на одного учасника дорівнює кількості чеків 

сумою від 1500 грн у учасника. 
7. Грошовий еквівалент дарунку/сертифіката на право отримання дарунку не видається. 

8. Дарунок/сертифікат (згідно з Додатком 1 даних правил) на право отримання дарунку вручаються 

покупцеві відразу після його визначення. 
9. Кількість дарунків/сертифікатів на право отримання дарунку обмежена. 

10. У випадку коли закінчується один з видів дарунків/сертифікатів, покупцю надають право ще раз тягнути 

картку для визначення дарунку/сертифікату, який він має отримати. 

11. Співробітникам ПрАТ «Нова лінія» приймати участь в акції не дозволяється. 
12. Участь в акції означає повну згоду покупця з приведеними вище умовами. 

13. Перелік дарунків/сертифікатів на право отримання дарунку наведено у додатку 1 до цих правил. 

14.  У разі якщо учасник акції витягує дарунок, то такий дарунок покупець отримує одразу. 
15.  У разі отримання учасником акції сертифікату на право отримання дарунку учасник акції може 

отримати такий дарунок та має заповнити акт отримання сертифікату, надати копії паспорта, ідентифікаційного 

коду, це обов’язкова умова, в іншому випадку учасник втрачає право на отримання дарунку. 

У разі відмови учасника надати копію паспорта на ідентифікаційного коду такий учасник втрачає право 

на отримання Сертифіката на право отримання дарунку. 

За отриманим сертифікатом учасник акції має право отримання дарунку (таблиця 1), але не раніше 15 дня та 

не пізніше 30 дня, що відлічуються з дати проведення акції, при умові відсутності заяви переможця про 
повернення якісного товару за фіскальним чеком, який став підставою для визначення переможця, відповідно 

до вимог ст.9 ЗУ «Про захист прав споживачів».  

Якщо учасник акції не звернувся впродовж вказаного терміну до адміністратора ТЦ з метою отримати 

дарунок, він втрачає право на отримання дарунку та не отримує будь-яку компенсацію. 
У разі отримання сертифікату, та у випадку повернення товару придбаного під час акції за фіскальним чеком, 

який став підставою для отримання сертифікату, сертифікат повертається разом з товаром. 

У разі, якщо у переможця при собі під час фіналу акції немає необхідних документів, він має право надати їх 

впродовж 3 робочих днів. 

16.  Організатор залишає за собою право змінити дати проведення акції, перелік дарунків/сертифікатів. 

Інформацію про дані зміни буде розміщено на сайті www.novalinia.com.ua. 

 

 

 



Додаток 1  

Таблиця 1 Додатку 1 – Перелік дарунків  

Товар Кількість, шт 

Самокат_2x_кол. (50кг.) рожев./син./біл. A_120_ABEC5 289653-900391 FIREFLY 1 

Світильник стельовий BOLERO ALDW-MX42710-5, 5xE27, 40 Вт, хром 1 

Пилосмок з/м  ROWENTA  RO2611EA 1 

Годинник FUDA,F6659A настін., дер., 354х354х60мм 1 

Контейнер Curver 231259 Deco bin nature 448x303x268 мм 1 

Тримач для одягу "Аккорд" 740х380х1200 мм, венге 1 

Набір посуду для закусок 6шт.,260мл., Bamboo, скло, DUROBOR 1 

Фотокартина модуль 3в1, 100*180см.(100*60-3шт.) ФКМ3*1-180 (Холст, дерево) 1 

Рюкзак, розмір 23*32*10, об'ем 8 л, сублімація . Арт.508664, субл.459 1 

Ваза Грація РІЗКА напольна 68см керам 1 

Картина модуль на полотні 75х100см (32х55см, 41х42см, 42х43см, 31х56см)МК002 1 

Сковорода Вок 24см, 2л чавунна, з'ємна ручка, скляна кришка 1 

К-т столовий "Клітинка" 3,00х1,45 (скатерт.+12 серв. 33х33)58%ВПЕ,32% бв,10%льон,482-13/08 1 

К-т столовий "Клітинка" 1,80х1,45 (скатерт.+6 серв. 33х33)58%ВПЕ,32% бв,10%льон,482-13/08 1 

Форма для торту та кексу розкладна DELICIA  26 см 623288 1 

Ваза скляна Квадро 26,3см 1 

Годинник настінний Infinity колір:чорний,матеріал:пластик 30 см 2 

Мангал портативний, арт. 2602 1 

Решітка-гриль для овочів (21х28см) FORESTER 1 

Бутербродниця TEFAL SM157236 1 

Плойка PHILIPS BHB864/00  1 

Всього: 22 

 

Таблиця 2 Додатку 1 – Перелік дарунків невизначеному колу покупців 

Вид сувенірної продукції буде наведено на купоні, який витягує учасник акції. 

 Найменування Кількість, шт 

Блокнот А6 330 

Горнятко з логотипом 10 

Кепка з нанесенням 20 

Керамічна кружка з логотипом 50 

Монопод для селфі провідний з логотипом 20 

Парасоля з логотипом 2 

Подушка надувна у чохлі 50 

Рюкзак складний на блискавці червоний 8 

Рюкзак червоний з логотипом 2 

Сумка 10 

Сумка для покупок складна на кнопці-застібці з логотипом 30 

Сумка складна спортивна на блискавці червона 5 

Всього 537 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


