
Офіційні правила участі в акції «Осінь зустрічай – дарунки вигравай!» м. Харків  

(далі – Офіційні умови).   
 

1. Організатори акції 

 Організатором рекламно-маркетингової акції «Осінь зустрічай – дарунки вигравай!» (надалі - Акція) є ТОВ «НОВА ЛІНІЯ 1» 
(далі – Виконавець), що знаходиться за адресою: Київська обл., смт Чабани, Одеське шосе, 8. 

 
2. Територія проведення і тривалість Акції 

      м. Харків, пр-кт Гагаріна, 318-В, з 8:00 25.09.2021 р. до 21:00 год. 26.09.2021. 
Акція триватиме з 25.09.2021 до 26.09.2021 (включно) згідно з режимом роботи торгівельного центру «Нова лінія» м. Харків 

(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 ТОВ «НОВА ЛІНІЯ 1» www.novalinia.com.ua, 
за телефоном гарячої лінії ТОВ «НОВА ЛІНІЯ 1» 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. 
3. Продукція, що бере участь в Акції  
3.1. В Акції бере участь будь-яка продукція (надалі – продукція), яка представлена в торговому центрі «НОВА ЛІНІЯ», адреса 

якого наведена 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 будь-яку продукцію 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  вищезазначеного товару сумою від 
1500 грн. 
5. Бажаючим прийняти участь в акції необхідно пред’явити касовий чек персоналу в зоні проведення акції в фойє ТЦ. 
Після відмітки касового чека штампом «Подарунок», учасник акції самостійно витягує картку з 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, які може отримати один учасник, дорівнює кількості 
касових чеків на товари відділу  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 ТОВ «Нова лінія 1» 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 картку з найменуванням дарунку, то такий дарунок покупець отримує одразу, за 
умови його наявності. 
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. Такий учасник  втрачає право на отримання 
дарунку за Сертифікатом 
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 Перелік дарунків  

Таблиця 1 Додатку 1 -  Перелік дарунків для отримання за сертифікатом  

Найменування Кількість, шт 

# Телевізор 43" LG 43LM6300PLA 1 

Холодильник CANDY CMDNB 6204W [ЧВ-7%] 1 

Блендер ручн. BOSCH MSM67150RU (750 Вт/наб1) 1 

Піч мікрохвильова Expert EMW-2005G (20 л/гриль/елект.) [ЧВ-10%] 1 

Мультиварка HAUSMARK HMCI-1815 (5л./23 прогр.) [ЧВ-21%] 1 

ЧВ-Тостер електричний HausMark ETI-1712 (930 Вт, 2 тости, пл., біл.) 1 

Плойка ROWENTA CF3212F0 (25 мм) 1 

Фен PHILIPS BHD029/00 1600 Вт 1 

Чайник скляний MIDEA MK-17G02A [ЧВ-10%] 2 
 

Таблиця 2 Додатку 1 – Перелік дарунків невизначеному колу покупців (в межах наявності) 

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

Найменування Товару Кількість 

Гриль одноразовий "Пікнік" 15 

КИЛИМ "КЕМПІНГ ЛАЙТ"1500Х1000Х5+мет. плівка (однокольровий) 4 
Вугілля деревне ТМ Grill Time (1,5кг) 2 

Крем-мило доз.Dolce Vero ТІРАМІСУ 500мл 10 

Крем-мило доз.Dolce Vero ФІСТАШКОВИЙ ЧІЗ-КЕЙК 500мл 7 

Зас. д/скла SAMA Лимон 500мл курок + 500мл запас. 5 

Зас. д/скла SAMA Лимон 500мл курок + 500мл запас. 5 
Серветка д/прибир. Гривня Петр. універс., 5шт. 1 

Серветка д/прибир. Гривня Петр. універс., 5шт. 9 
Чистящий порошок Origami лимон, 500гр 10 

Чистящий порошок Origami морька свіжість, 500гр 10 
Пральний порошок Origami універсал, 400гр 10 

Пральний порошок Origami для кольорового , 400гр 10 

Ополіскувач для тканин Origami Екзотичні квіти 4л 3 

Ополіскувач для тканин Origami Тропічна магнолія 4л 5 

Серв.волог.дитячі Dada б/запаху,60шт 4 
Серв.вол.дит Dada з екстр.ромаш,60шт 4 

Серв.вол.дит.Dada з екстр.ромаш,72шт,клап 3 

Пергамент Помічниця 6м + Рукав Помічниця 3м 1 
Пергамент Помічниця 6м + Рукав Помічниця 3м 3 
Крем-гель д/душу Dolce Vero Ягідні Макаруни 330 мл 18 

Крем-гель д/душа Dolce Vero Малинова панна-котта 330 мл 13 

Крем-гель д/душа Dolce Vero Манговий мус 330 мл 10 
ПН Nivea Чутлива шкіра 2019 1 

Рідке мило GALAX антибактеріальне з екстрактом алоє 1.5л (DOYPACK) 10 

Рідке мило GALAX антибактеріальне з екстрактом лайма 1.5л (DOYPACK) 5 

Рідке мило GALAX антибактеріальне з екстрактом лайма 1.5л (DOYPACK) 5 

ПН Adidas 2020 жін.Control+Boost-Smoo 6 

ПН Adidas 2020 жін. Fresh 4 

ПН Adidas 2020 чол. Adipower 3 

Зас. д/миття універс. дезинф. СОМЕТ Весняна свіж-ть 450 мл. 4 
Зас. д/миття універс. дезинф. СОМЕТ Весняна свіж-ть 450 мл. 1 

Зас. д/миття універс. дезинф. СОМЕТ Лимон 450 мл. 10 

Ополіскувач для тканин Origami Соковите манго, 4л 4 
Ополіскувач для тканин Origami Thermal SPA, 4л 2 



Ополіскувач для тканин Origami Thermal SPA, 4л 2 
Зубна паста "Новый Жемчуг" Хвойний Бальзам 100мл 15 
VITAL CHARM мило рiд.Абрикос 300мл 17 

Зас рідкий д/миття пос "ЕКОНОМ" яблуко 500г 2 

Зас рідкий д/миття пос "ЕКОНОМ" яблуко 500г 3 
Зас рідкий д/миття пос "ЕКОНОМ" алое вера 500г 5 

Зас рідкий д/миття пос "ЕКОНОМ" лимон 500г 3 
Набір "Сауна та баня" (масло піхтове-10мл+евкаліптове-10мл+розмаринове-10мл+мя'тне-
10мл) к-т 

2 

Набір "Хвойний ярмарок"(масло піхтове-10мл+кедрове-10мл+яловець-10мл+сосна 
сибірська-10мл) к-т 

2 

Капелюх д/сауни (сірий войлок) з вишивкою 2 

Капелюх д/сауни -Льотчик- (комбінований войлок) 2 

Капелюх д/сауни (світло-сірий войлок) з вишивкою 2 
Рукавичка для сауни Клітинка 2 
Олія лавандова 10 мл 2 

Банка для сипучих  1л Pot CLUB Luminarc 6 

Рушник для обличчя Престиж, помаранч., 50х90см. 410г/м2 бавовна 100%  LT76-115-080. 
ТМ  Lotti 

10 

Заварник з фільтром Basic Plast  Round ,  чорний, 800 мл,  скло/пластик, TM UP! 5 

Банка для сипучих CLUB 750мл Luminarc 12 

Блюдо овальне Squares, 40 см, кераміка 3 
Контейнер  TO GO LUNCH 1,0л з ст. приборами кругл., фіолет.,пластик,Curver 2 

Рамка 35B-5120v 15х21 пласт., скло, ДВП,  Velista коричнева 4 

Ваза Ботанiка 43206 14,4см 6 

Дзеркало Sweet короб., кругле біле,поліпропілен 14*5 см 6 

Підставка для кухонного приладдя Плюс 155*100*116, какао/біла роза, пластик 5 

Сушка для посуду МІНІ 365*155*46, біла роза, пластик 5 

Сушка для посуду Міні плюс з підставкою  365*155*120мм,граніт,пластик 4 

Набір чарок Crystal 50 мл 6 шт, скло UP 3 

Набір стаканів низьких  Crystal 250 мл 6 шт UP 1 
Набір стаканів низьких  Crystal 250 мл 6 шт UP 2 

Рушник для обличчя, ТМ  Lotti ,Океан,жовтий, 50х90см. 410г/м2 бавов.100%  LT76-185-024 10 

Стрибунець надувний зелений м'яч 45см 2 

Коло надувне /море/ 61 см 2 

Коло надувне /море/ 61 см 2 

Коло надувне прозоре в асорт. 51 см 5 

Човен надувний д/дітей 3-6 р. /Мікі Мауз/ 102х69 см 2 

Жилет /тропік/ 43х30 см 3 
Освіжувач повітря АРЕОН Кен Блістер Чорний Кристал 2 
Освіжувач повітря Carori під сидіння сухий елемент U-0043 Black Ice 42г 1 

Ароматизатор Little Trees Fiber Can Вишня 1 

Ароматизатор Little Trees Fiber Can Вишня 1 

М'яч футбольний р.5 FB0414 PVC 320г 3-х кольорів 2 

М`ячі для настільного тенісу р. 1  біл. 66962-1  3 Star TT-Ball-3 TECNOpro 1 
М`ячі для настільного тенісу р. 1  біл. 66962-1  3 Star TT-Ball-3 TECNOpro 2 

Ракетка уні. р.OS чорн./черв. 288314-900050 PRO_3000 TECNOpro AW1920 C/O 6 

Сітка уні. р.OS чорн. 288327-900050 TEC 3000 - Net Set TECNOpro SS20 4 
Килимок для йоги 1 

 


