* мається на увазі можливість отримання сертифікатів на право придбання електроскутера за 4,80 грн., згідно
з умовами акції, що діє з 01.04.19 до 30.04.19 у мережі ТЦ «Нова Лінія». Акція (на організацію та проведення
якої ПрАТ «Нова Лінія» витрачає свій прибуток (дохід)) не є лотереєю, проводиться на безоплатних засадах і
має на меті рекламування товарів, сприяння їх продажу (наданню). Деталі на сайті www.novalinia.com.ua, або за
телефоном гарячої лінії: 0 800 50 47 47 - безкоштовні дзвінки по Україні зі стаціонарних телефонів.

економія

економія

%

-20%

-20

459

економія

-11%

00

М'яч футбольний
Pro Touch SS18
розмір: 4
Стара ціна: 577,00 грн
арт.: 80831100

економія

1999

від

00

Велосипед дитячий з додатковими колесами
матеріал: сталь, ∅ рами: 9/ 9,5", ∅ коліс: 16/ 18"
різновиди в асортименті

-35%

399
175
00

М'яч футбольний
MaxxPro Garnet
розмір: 5
Стара ціна: 499,00 грн
арт.: 80814879

00

М'яч баскетбольний
Harlem Pro Touch AW1819
розмір: 4

Стара ціна: від 2250,00 грн

Стара ціна:270,00 грн

арт.: 80836969-77

арт.: 80847985

економія

економія

%

-25%

-10

218
1299

00

00

Акумулятор «Євро/ СНГ»
А-Mega Standart
ємність: 60 Ah
сила струму: 540 A
розміри: 243х175х190 мм

Олива моторна
напівсинтетична
YUKO 10W-40
API: SL/CF
об'єм: 4 л

Стара ціна: 1449 грн.

Стара ціна: 289,38 грн.

арт.: 40746466-67

арт.: 40740092

725

Автошина літня
175/70R13 82H
Premiorri Solazo
арт.: 40735204

економія

економія

%

-10

680

-10%
00

Дриль ударний DL1157
потужність: 500 Вт, част. обертів:
0-3000 об./хв., ∅ патрона: 13 мм
∅ свердла: 10/ 13/ 20 мм
стара ціна: 759,96 грн.
арт.: 20104614

764

00

Машина шліфувальна кутова
S1M-KZ49-125
потужність: 900 Вт, част.
обертів: 11000 об./хв., ∅ 125 мм
стара ціна: 849,00 грн.
арт.: 20118322

економія

економія

1159

00

00

стара ціна: від 330,00 грн
арт.: 90602535, 80

економія

36

35

Пінополістерол
екструзійний Ecoboard
розміри: 1200х550х20 мм
стара ціна: 40,38 грн
арт.: 90605092

економія

%

%

-20

-15

37

50

73

80

арт.: 20111678

-10%

-10
В
Вата
мінеральна
і
IIzovatt FFasad/
d/
«Лайт Фасад»
розміри: 1000х600х100 мм (1,2 м2)
щільність: 110 кг/м3

Перфоратор BHD2008
потужність: 600 Вт, сила удару: 2,1 Дж
патрон SDS+, част. обертів: 0-6100 об./хв.
∅ свердла: 13/ 20/ 30 мм, вага 2,4 кг

економія

%

-10%

297

00

37

85

Плита
для підвісної стелі Bajkal
розміри: 600x600x12 мм
стара ціна: 42,06 грн.
арт.: 90714002

економія

-10%

579

00

Клей акриловий
універсальний/
монтажний
об’єм: 280 мл
колір: прозорий

Герметик силіконовий
універсальний/
санітарний
об’єм: 280 мл
кольори: прозорий/ білий

Мастика бітумнокаучукова
вага: 20 кг

стара ціна: 46,98 грн.

стара ціна: 87,00 грн.

стара ціна: 642,66 грн

арт.: 90510267, 90510169

арт.: 90507862-65

арт.: 90501162

купуй газобетонні блоки

2999

та суміш мурувальну

04

і отримуй економію
46

92 грн

Драбина Corda
розміри: 3x9 м
робоча висота: 6,2 м

6200 мм

арт.: 90210027

При купівлі 1 м3 газобетонного блоку
та 1-го мішка суміші мурувальної для
блоків DMB BauGut (25 кг), отримай
економію на комплект.

Комплект:
Блок газобетонний
+ Суміш
мурувальна
для блоків DMB
вага: 25 кг

дарунок
Під дарунком мається
на увазі придбання
комплекту із
загальною вигодою
вартості сітки
антимоскітної.

енергозбережний склопакет

3504

00

економія

-14%

-13%

90

3900

00

Сітка рабица
розміри: 60х60х1,8 мм (1,5х10 м)
оцинкована

Сітка зварна
розміри: 25х25х0,8 мм, h 1 м
оцинкована

Бетонозмішувач
«Кентавр БМ-140Е»
об'єм бака/ готової
суміші: 100 л
потужність: 650 Вт
вага: 53 кг

стара ціна: 440,00 грн.

стара ціна: 20,46 грн.

стара ціна: 4984,00 грн.

арт.: 90113003

арт.: 90116037

арт.: 90801210

-10%

-10%

86

-21%

17
економія

від

арт.: 90205398

економія

00

економія

76

Вікно металопластикове ALMplast
розміри: 800х1200 мм, поворотно-відкидне
+ сітка антимоскітна - у дарунок

арт.: 90210041, 45

економія

379

1758

Сходи на горище Oman
Mini Termo
розміри: 80х70/ 60 см

00

Труба каналізаційна ПВХ
∅ 110х3,2 мм, ∅ 160х4,0 мм
L 0,5/ 1/ 2/ 5 м
Стара ціна: від 96,42 грн.
арт.: 90128001-08

від

52

20

Елементи каналізаційної системи
різновиди в асортименті
Стара ціна: від 58,02 грн.
арт.: 90128009-32, 62-63

економія

економія

%

-27

1358

економія

%

-25%

-10

00

3690

00

Пилосос TH-VC 1820 S
потужність: 1250 Вт
об'єм: 20 л
вага: 6,4 кг

Міні-мийка HPW-140
потужність: 1,8 кВт
продуктивність: 6,7 л/хв.
тиск: 140 атм, вага: 10,5 кг

стара ціна: 1860,00 грн.

стара ціна: 4099,98 грн.

арт.: 20329141

арт.: 20304436

економія

економія

%

36

Набір ручних інструментів
універсальний Montero 90551
62 предмети
стара ціна: 2336,10 грн.
арт.: 20626377

економія

%

-15

1752

00

-10

-23%

96

Відро будівельне
посилене з відливом АТТ
об'єм: 16 л
Стара ціна: 43,50 грн.
арт.: 20911237

арт.: 60307498-60307517, 60311193-60311202

від

39

00

Щітка торцева/ конусна
із плетеного/ плетеного дроту
М14, ∅ 65/ 75/ 100/ 115/ 125 мм
стара ціна: від 43,50 грн.
арт.: 20512527-28, 30-33, 35-43, 46

арт.: 60301153, 60301416, 90319059, 90511057

84

50

Набір для точних робіт
7 предметів:
ніж професійний, корпус
посилений алюмінієвий, 6 лез
стара ціна: 109,98 грн.
арт.: 20630584

арт.: 60307168, 60307177, 60307182-83, 60307184-85, 60307190, 60307193-94,
60307197-206, 60307208-210, 60307213, 60307221-22, 60307224-25, 60307228,
60307231, 60307251, 60307490-91, 60307566-77

сухі суміші -25

%

арт.: 60301400; 60301001; 90511018

арт.: 90316006, 90321018, 90511019

арт.: 60302319-60302340, 60302342-60302348, 60302375, 60307302-60307306, 60302050,
60302065, 60302120, 60302170, 60302235, 60302258, 60302464-65, 60302499, 6030258788, 60302591, 60307067-60307074, 60301028, 60301148

економія

-20%

4+1

288
економія

вироблено в Україні

%

72

стара ціна: 96,00 грн
арт.: 90418069 -71

84

Набір: 4+1 Лист бітумний
хвилястий «Ондулін» DIY
розміри: 2000х760 мм
кольори: червоний/ зелений/
коричневий
стара ціна: 859,80 грн
арт.: 90434024-26

вироблено в Україні

531

00

Євроруберойд «Бітумакс ЕКП
4,0 Сланець»
розміри: 1х10 м, рулон: 10 м2
стара ціна: від 598,98 грн
арт.: 90404124

економія

-25%

-20

-20

687

Ринва GIZA
∅ 120 мм, довжина: 2 м
кольори: червоний/ білий/ коричневий

%

%

арт.: 90401420-22

-16

економія

економія

економія

стара ціна: 360,00 грн

%

-25

00

00
уп.

Черепиця бітумна
«Бардолін» Base
Сота
кольори: червоний/
зелений/ коричневий
упаковка: 3 м2

товщина: 10 мм

304

80

Фанера ФК
розміри: 1525х1525 мм
ґатунок: 3/4
стара ціна: 381,00 грн
арт.: 80510002, 80510158

економія до

%

-25

вхідні
металеві
двері
*перелік моделей, які беруть участь в акції, уточнюйте
у консультантів відділу «Вироби з дерева»

56

25
м2

Панель ПВХ «Білий глянець»
розміри: 8х250х3000 мм (0,75 м2)
стара ціна: 75,00 грн
арт.: 80216123

економія

економія

-21%

-15%

1044

1450

00

Комплект «Ліма 50»
умивальник меблевий + шафа однодвірна
матеріал фасаду: МДФ, колір: білий
стара ціна: 1329,00 грн

арт.: 71
71006494-96

економія

%

-25
00

стара ціна: 900,00 грн
арт.: 70323261
323261

економія до

1350

00

Компакт «Лідо»
випуск:
горизонтальний
підвід: боковий
сидіння
поліпропіленове

економія

-20%

арт.: 70601885

Змішувач
шувач для кухні
матеріал:
ріал: нержавіюча сталь

-30%

Мийка Lira LMR 01.44
∅ 440 мм, матеріал: кварц, кольори:
бежевий/ «сахара»/ ччорний
стара ціна: 169
1698,00 грн

арт.: 70909411

675

00

2495

20

Ванна акрилова Blissa
розміри: 1700x700 мм, на ніжках
товщина акрилу: 4 мм
стара ціна: 3118,98 грн
арт.: 70411430

на товари для постачання та очищення води

*під терміном «економія» мається на увазі знижка із зазначенням розміру відсотків, на які зменшується ціна товару на дату його придбання. Економія надається на вказані у газеті види товарів торгових марок. Ціни протягом дії пропозиції на акційні товари можуть змінюватися, при цьому відсоток економії на них залишається незмінним. Докладніше – в ТЦ «Нова Лінія»

економія

економія

-25%

-20%
економія

-50%
від

146

75
від

Ролета поліестерна
кольори та розміри
в асортименті
стара ціна: від 195,66 грн

від

арт.: 50616001-49, 50621118-24, 50629724-38

84

50

166

32

Жалюзі алюмінієві
кольори та розміри
в асортименті

Ролета натуральна
матеріал: очерет, розміри в
асортименті

стара ціна: від207,90 грн

стара ціна: від 169,00 грн

арт.: 50619052-082

арт.: 50620118-123

економія

вироблено в Україні

економія

%

-20%

-25

від

22

90

Плівка сонцезахисна
розміри: 700х3000 мм
арт.: 50602725

29

95

Стара ціна: 39,96 грн.

економія

від

59

-20

від

Емаль алкідна ПФ-116 cерія
«Акварель»
вага: 0,9/ 2,8 кг, кольори в асортименті

79

Стара ціна: від 102,00 грн.

арт.: 50126599-649

арт.: 50115079-90

економія

економія

економія

-20%

-25%

-20

659

90

від

958

Стара ціна: 570,90 грн.
арт.: 50636050 - 063,50636077,78

90

Ґрунт-емаль 3 в 1 Miks
об’єми: 0,8/ 2,5 л, кольори в асортименті

стара ціна: від 73,74 грн

Карниз металевий розсувний
∅ 16/ 19 мм, довжина: 1,6-3,2 м

-25%

%

-15

72

економія

економія

%

90

456

Плівка самоклеювальна
ширини: 45/ 67/ 90 см
дизайн в асортименті

499

1035

Фарба інтер'єрна Brazil
об’єм: 10 л
Стара ціна: 668,40 грн.
арт.: 50122338

економія

%

90

90

-20%

90

1130

90

від

Фарба фасадна F90
вага: 14 кг

Штукатурка декоративна мозаїчна
Mosaikputz mini/ maxi
вага: 15/ 25 кг, різновиди в асортименті

Штукатурка декоративна силіконова
фасадна Dekor Silikon Putz R20/ К15
«Баранець» 1,5 мм/ «Короїд» 2 мм, вага: 25 кг

Засіб деревозахисний Lasur
об’єм: 9 л
кольори в асортименті

Стара ціна: 835,32 грн.

Стара ціна: від 1278,96 грн.

Стара ціна: від 1299,00 грн.

Стара ціна: від 1419,00 грн.

арт.: 50119028

арт.: 50116569, 72-77, 79, 81-85, 88, 90-92, 50116828-29

арт.: 50116990, 92

арт.: 50202519, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40

159

від

96

Кошик плетений
матеріал: лоза
різновиди в асортименті
арт.: 10430022-25

від

економія

економія до

-30%

-40%

22

92

Посуду Apple/ Orange
об'єм та різновиди в асортименті
матеріал: кераміка

89

Стара ціна: від 32,92 грн.
арт.: 50983576-80, 52203697, 51604007-11, 52203697,
52203700, 52204043, 46

від
ід

88

Набір посуду для дітей
розміри: 17 см (тарілка)/ 15 см (піала)
об'єм: 230 мл (чашка), матеріал: порцеляна
Стара ціна: від 198,96 грн.
арт.: 51614461-62, 51616256-58

економія до

економія

%

-20%

-35

від

43

50

Декор пасхальний
різновиди в асортименті
арт.: 10428865, 10428999, 10428870

від

від

4

56

економія

%

-50

69

00

Фотоколаж
різновиди в асортименті
стара ціна: від 88,98 грн
арт.: 51117372, 75, 51177429, 51177938, 51182629-32,
5119422
51194225, 29-31, 51194266-67, 69-70, 90, 93-94, 96,
60-61, 64

від
ід

163

20

Аромадифузор «Ареон Хоум Парфюм»
об'єм: 85 мл, різновиди в асортименті
Стара ціна: від 204,00 грн
арт.: 51193808-22

Термоетикетка
пасхальна
різновиди в асортименті
арт.: 10425128-58

167

46

Набір силіконових
Н
форм «Пасха»
ф
кк-сть: 3 од., розміри:
115х15/ 13х9/ 10х8 см
ккольори в асортименті

69

90

Килимок під сушарку для посуду
розміри: 38х50 см
матеріал: 100% поліестер
дизайн та кольори в асортименті
арт.: 51921231,51921233-35,51940187-90,51960449-52

від

349

86

від

139

98

Покривало декоративне
розміри: 140/ 160/ 220х220/ 240 см
матеріал: 100% поліестер
дизайн в асортименті

Стара ціна: 334,98 грн
С
аарт.: 51613429

79

98

економія

-50%

Форма силіконова
пасхальна
розміри: 127х17х4/
26х14,5х3 см, кольории
в асортименті
Стара ціна: 159,96 грн
арт.: 51613430, 51618111

від

99

00

Плед мікрофібровий
однотонний/ принтований
розмір: 125х150 см
матеріал: 100% поліестер
дизайн та кольори
в асортименті
арт.: 51918481-82

Подушка декоративна
матеріал: 100% поліестер
дизайн та кольори в асортименті

товщина: 8 мм

товщина: 8 мм

клас: 32

клас: 33

4V фаска

4V фаска

199

99

00
м2

Ламінат Prestige «Ясен сірий»
PG1314
розміри: 1380х191х8 мм, уп.: 2,109 м2
арт.: 80104571

90
м2

Плитка для стін «Техно»
розміри: 25х50/ 20х30 см
різновиди в асортименті
арт.: 60214499, 60116893, 60214404,
60214499, 60116903, 60205450, 60221208

149

90
м2

Плитка для стін
Calacatta Extra
розміри: 60,2х60,2 см
колір: білий, 2-й ґатунок
арт.: 60126404

249

169

00
м2

129
Ламінат Promo Stuttgart
«Дуб Елстра»
розміри: 1292x194x8 мм, уп.: 1,996 м2

90
м2

Покриття для підлоги Flash Aventura 1
ширина: 3/ 4 м, основа: текстильна

арт.: 80105134

арт.: 60518034-35

90
м2

Плитка для стін
Magic Lotus
розміри: 25х40 см
арт.: 60225631

199

00
м2

289

129

00
м2

90
м2

Керамограніт «Мідвей Браун»
розміри: 42х42 см

Плитка для підлоги
Cremona W «Техно»
розмір: 48х48 см

арт.: 60119042

арт.: 60119708

Плитка фасадна
морозостійка Rockford forest
розміри: 15х45 см
арт.: 60126404

економія

-20%

оцинкований

економія

-20%

746

40

504

Стелаж металевий оцинкований
розміри: 1800х810х410 мм
4 полиці (ДСП)

00

Стілець Argento Chrome
висота: 86 мм, матеріали: метал,
екошкіра, кольори: чорний/ молочний

Стара ціна: 933,00 грн
арт.: 40504477

Стара ціна: 630,00 грн
арт.: 80345403, 80366274

економія

%

-11

від

26

58

Гофроящик
розміри: 580х330х330/
645х345х370/ 760х435х435 мм
арт.: 40208051-53

економія до

-45%

від

99

90

економія

Світильник світлодіодний PLED T5i PL
потужність: 6/ 8/ 10/ 14 Вт, LED, t° світла:
6500 К, довжина: 450/ 600/ 900/ 1200 мм

-25%

від

94

4194

00

Шафа-купе
розміри: 1500х600х2250 мм
матерал дверей: дзеркало/ ДСП
колір: «дуб молочний»
арт.: 40902489, 40902492, 40902494

20

Свiтильник свiтлодiодний IP54
потужність: 8/ 12 Вт, LED
довжина: 185/ 210 мм, ∅ 160 мм

стара ціна: від 186,96 грн

стара ціна: від 124,99 грн

арт.: 30899248-51

арт.: 31335019-22

298

98

Світильник стельовий Lyra/ Corona
2xE27, 60 Вт, матеріали: метал, скло
арт.: 30885403-04

економія

економія до

-60%

-25%

32

40

Лампа світлодіодна PLED-SP
SP
тип колби/ цоколя: A60/ Е27, потужність:
12 Вт, t° світла: 3000/ 5000 К , світловий
потік: 1080 Лм, термін служби: 30000 год.

економія

-25%

884

97

Світильник стельовий Statice
потужність: 6х60 Вт, E27
колір: чорний, матеріал: метал

стара ціна: 81,00 грн

стара ціна: від 1180,00 грн

арт.: 30899240-43

арт.: 30896789

від

561

90

Світильник світлодіодний ALR
потужність: 18/ 30 Вт, t° світла:
3500/ 5200 К, світловий потік:
1440/ 2400 Лм, розміри: 330/ 430 мм
матеріали: метал, пластик
Стара ціна: від 749,30 грн.
арт.: 30897542-45

економія

економія

%

-10%

-23

5’’

100 грн.

2699

00

459

00

Праска DES-2020
потужність: 2200 Вт
підошва: керамічна, функція:
вертикальне відпарювання
Стара ціна: 599,00 грн
арт.: 31050103

Чайник DK-2500 Х2
об
єм: 1,8 л, матеріали:
об'єм:
скло, пластик

269
1099 -15
00

Смартфон SM-J320H
Galaxy J3 black/ gold

Стара ціна: 299,00 грн
арт.: 31043635

арт.: 31238453-54

економія

економія

%

-20

%

00

Блендер ручний
HBS-1020B
потужність: 1000 Вт, плавне
регулювання швидкості
ємність подрібнювача: 600 мл
подрібнювач, вінчик, мірний
стакан
Стара ціна: 1299,00 грн
арт.: 31030391

економія

-15%

2319

00

589

00

Пилосмок б/м EAPC54IW
екопотужність: 650 Вт, тип
пилозбірника: контейнер, НЕРА 10
турбощітка

Мультиварка DMC-500
об’єм: 4 л, к-сть програм: 10
потужність: 700 Вт
покриття чаші: антипригарне

Стара ціна: 2899,00 грн

Стара ціна: 699,00 грн

арт.: 31048319

арт.: 31053013

клас енергоспоживання: А

*Під дарунком мається на увазі придбання комплекту
із загальною вигодою зволожувача повітря Water
House UH-4210

від

5799

00

дарунок

Кондиціонер One Air OAW-07HJ/09HJ/12HJ_18Y
тип компресора: on-of, нічний режим, площа використання: 20/ 26/ 32 м2
самодіагностика, турборежим, низький рівень шуму
+ Зволожувач повітря UH-4210 – у дарунок
арт.: 30138899, 30138900, 30138901 + 30115276

економія

-15%

50’’

кредит*

833

27
міс.

кредит: 0,0001%*
на 15 місяців. повна ціна 12499,00 грн.

Телевізор LED 50"
50UK30G
арт.: 31253845

На 20 місяців, повна ціна 12499.00 грн 0.000011 % - реальна річна відсоткова ставка на пільговий період строком до 15 місяців, перший внесок від 0 %, вартість товару - 12499 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")

9199

00

Комплект: Поверхня газова PSG 641 BLACK
матеріал: загартоване скло, к-сть конфорок: 4, тип
керування: механічний, автопідпалювання
стара ціна: 3599,00 грн
арт.: 31041927

Шафа вбудована електрична F 60 M GBL
об'єм: 56 л, тип керування: механічне, к-сть шибок у
дверцятах: 2, к-сть програм: 6
стара ціна: 7299,00 грн
арт.: 31004894

економія

економія

економія

%

%

-30

-20

-20%

18

75

47

29

40
від

85

Крем-мило
об'єм: 460 мл, різновиди в асортименті

Шампунь
різновиди в асортименті

Антиперспірант/ дезодорант
різновиди в асортименті

Стара ціна: 26,78 грн

Стара ціна: 59,25 грн

Стара ціна: від 37,35 грн

економія

економія

економія до

%

-27

239

від

-30%

-20%

99
від

104

99

14

10

від

Підгузники дитячі
різновиди в асортименті

Серветки
«Пасхальна колекція»
розміри: 33х33 см, к-сть: 16/ 18 од.

Стара ціна: від 289,84 грн

Стара ціна: від 132,11 грн

Стара ціна: від 20,16 грн

арт.: 51306417-18, 51306273-75, 51306752-55, 51306183-86

арт.: 51316659-66, 51306763-67

арт.: 51339381-86

Підгузники Everyday/ Підгузникитрусики Swimpants, Touch, DryPants
різновиди в асортименті

економія

%

10

економія

%

-27

від

економія

-35

90

57

-25%

90
від

106

90

Папір туалетний
3-шаровий, 8 од./ уп.

Швабра
довжина ручки: 27 см

Стара ціна: від 14,88 грн

Стара ціна: 89,10 грн

Стара ціна: від 142,8 грн

арт.: 50708710, 50708487, 50708591, 50708593

арт.: 51311717, 51339087-88

арт.: 50722045-46

Губки/ серветки кухонні
різновиди в асортименті

економія

економія до

економія до

-34%

-35%

-25%

49

90

159

00

від

36

24

Кондиціонер
об'єми:
600/ 750/ 900/ 925/ 1000 мл
різновиди в асортименті

Засіб для прання
об'єми: 1,8/ 2
2,7/ 3/ 3,6/ 4/ 4,05/ 4,5 л
різновиди в асортименті

від

Стара ціна: 75,40 грн

Стара ціна: від 224,80 грн

Стара ціна: від 48,36 грн

Засіб для миття скла
різновиди в асортиментіі

*Пропозиція діє з 01.04.2019 до 30.04.2019. 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 01.04.2019 до 30.04.2019 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.

