
Офіційні правила участі в акції «День народження у нас - мегадарунки для Вас!» 

 

1.  Організатори акції 

1.1. Організатором рекламно-маркетингової акції «День народження у нас - мегадарунки для Вас!» (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 

м. Харків , просп. Гагаріна, 318-в. 

Акція триватиме  з 19.11.2020 по 20.11.2020 згідно графіку роботи торговельного центру  (надалі – Період проведення 

Акції). Більш детальну інформацію про Акцію можна дізнатися у Відділі інформації 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. Право на участь в Акції 
4.1. Брати участь в Акції можуть усі особи, які постійно проживають в Україні та яким на початок проведення Акції 

виповнилось 18 років (мають повну діє- та правоздатність). 

УВАГА! Не визнаються Учасниками Акції та не можуть брати участь в ній власники та працівники Організатора, власники 

та співробітники рекламних агентств та інших організацій, причетних до проведення Акції, а також безпосередні члени їх 
родин. Під безпосередніми членами родин розуміються дружина або чоловік, діти, батьки, брати чи сестри, дідусі та бабусі, 

онуки, інші утриманці або опікуни та особи, які мають пряме відношення до власників та працівників Організатора Акції.  

 

5. Порядок участі в Акції 
Для участі в Акції необхідно: 

5.1. Придбати за готівку (без використання бонусів, рахується лише по сумі коштів, що була внесена готівкою) або через 

платіжну картку продукцію на суму від 1500 грн по одному чеку, виключно в ТЦ «НОВА ЛІНІЯ», адреса якого наведено в 

п.2 в період проведення Акції, що підтверджується наявністю розрахункового документу (фіскального чеку).  

УВАГА! В разі безготівкового розрахунку покупець не може брати участь в акції. 

5.2. Для участі в акції з 19.11.2020 по 20.11.2020 необхідно пред’явити касовий чек персоналу в зоні проведення акції 

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

дарунку ( див. таблицю 1, 2 та табл. 2.1) з промобоксу, таким чином учасник отримує даний дарунок. УВАГА! Взяти участь 

в акції (витягнути картку з промобоксу) по одному касовому чеку можна тільки один раз, незалежно від кратності суми 

касового чеку числу 1500. 

5.3. Витягнути купон з 19.11.2020 по 20.11.2020 необхідно з промобоксу, що знаходиться безпосередньо у холі  

відповідного ТЦ «НОВА ЛІНІЯ», адреса, якого наведено в п. 2. 

5.4. До участі в Акції допускаються лише чеки учасника, що були здійснені лише у період проведення Акції згідно з 

режимом роботи ТЦ «НОВА ЛІНІЯ», та заповнені згідно п. 5.2. та з урахуванням п. 

 5.5 УВАГА! Чек , не відповідний вимогам встановленого п. 5.2.  та 5.4. порядку, виключає можливість Учасника брати 

участь в Акції 

5.6. Учасники Акції повинні зберігати розрахункові документи (фіскальні чеки) на придбану продукцію та відривні купони 

для підтвердження здійснення покупки в ТЦ «НОВА ЛІНІЯ», адреса якого наведено в п.2. 

 

6. Проведення Акції. 
6.1. Переможці мають можливість  отримати Сертифікат на право отримання одного із дарунків ( табл. 1 у додатку 1 ) та 
один з миттєвих дарунків у таблиці 2 та 2.1. (у додатку 2). 

 

6.2. Визначення переможців з 19.11.2020 по 20.11.2020 здійснюється за випадковою ймовірністю шляхом жеребкування 

серед акційних купонів, що приймають участь в Акції. 

6.4. Сертифікат поверненню чи обміну не підлягає. Виплата грошового еквіваленту не допускається.  

6.5. 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. 

6.6. З моменту отримання Сертифікату, Організатор Акції не несе відповідальність за випадкове знищення чи пошкодження 

Сертифікату чи дарунку, який було отримано на підставі цього Сертифікату.  
6.7. Учасник Акції, акційну картку якого буде визначено такою, що отримує Сертифікат на отримання дарунку, буде 

повідомлений про це одразу в місці проведення Акції.  

6.8. Учасник Акції, акційну картку якого буде визначено такою з 19.11.2020 по 20.11.2020, що отримує Сертифікат (на 

отримання дарунка з табл 1), пред’являє акційний купон, відповідний розрахунковий документ (фіскальний чек), паспорт та 

ідентифікаційний код в місці проведення Фіналу Акції (якщо при собі у учасника немає паспорту чи коду, він має право 

надати документи впродовж 3 днів з дня проведення фіналу). Пред’явлення купону, відповідного розрахункового документу 

(фіскального чеку), паспорту, ідентифікаційного коду та заповнення Переможцем акту для отримання Сертифікату і 

отримання дарунку по даному Сертифікату, форми яких затверджені ПрАТ «НОВА ЛІНІЯ», є обов’язковою умовою для 

отримання дарунку на підставі Сертифіката.  
6.9. Особа, визначена як Переможець Акції цінного дарунку (табл. 1), отримує сертифікат, який разом з купоном, 

фіскальним чеком (які приймали участь у акції), ксерокопією паспорту та ксерокопією ідентифікаційного коду, надає право 

отримання послуги, за місцем проведення Фіналу Акції, не раніше 15 дня та не пізніше 30 дня, що відліковується 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»). У випадку подання 

переможцем (або іншою особою) заяви про повернення якісного товару за фіскальним чеком, який став підставою для 



визначення переможця, в строки, визначені законом та розірвання при цьому договору купівлі-продажу, переможець 

втрачає право на отримання дарунку за Сертифікатом. Якщо переможець не звернувся впродовж вказаного терміну до 

адміністратора ТЦ з метою отримати дарунок, він втрачає право на отримання дарунку та не отримує будь-яку 

компенсацію. 

 

6.10. Видача дарунків з 19.11.2020 по 20.11.2020 за переліком, визначеним у таблиці 2 ( у додатку 2), буде здійснено 

невизначеному колу споживачів та неперсоніфіковано під час проведення акції. 

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 за найменуванням дарунку. Після 

того, як учасник витягує картку за найменуванням дарунку, йому вручається дарунок, та менеджер з реклами пояснює 

переможцеві умови отримання дарунку, а саме про необхідність заповнення відповідного акту отримання (в двох 
екземплярах - один для переможця, інший для бухгалтерії), а також стосовно надання копії паспорта та ідентифікаційного 

коду переможцем Акції.  

Грошовий еквівалент дарунку не видається. 

Дарунок вручаються покупцеві відразу після його визначення. 

Кількість дарунків обмежена. 

Участь в акції означає повну згоду покупця з приведеними вище умовами. 

У разі отримання дарунку, та у випадку повернення товару придбаного під час акції за фіскальним чеком, який став 

підставою для отримання дарунку, дарунок повертається разом з товаром. 

 

7. Права та обов’язки Організатора. 
7.1. Організатор залишає за собою право змінити дату проведення Акції та визначення Переможця, дарунок для отримання 

за сертифікатом.  
7.2. Організатор Акції не несе відповідальність у випадку настання таких форс-мажорних обставин, як стихійних лих, пожеж, 

паводків, воєнних дій будь-якого характеру, блокади, суттєвих змін у чинному законодавстві, яке діє на території проведення 

Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акцій обставин. 

7.3. Організатор Акції не несе відповідальність за неможливість отримання Сертифікату Учасником Акції або отримання 

дарунку на його підставі по будь-яким причинам, які не залежать від Організатора, в т.ч. по причині зазначення Учасником 

Акції неправильних/або неповних даних тощо, які необхідні для прийняття участі в Акції. При цьому такий учасник Акції 

позбавляється права на отримання від Організатора Акції будь-якої компенсації. 

7.4. Організатор Акції не несе відповідальності відносно майбутнього використання Сертифікату. 

 

 8. Прикінцеві положення 

8.1. Всі результати Акції є остаточними і оскарженню не підлягають. 
8.2. Організатор Акції не вступає у суперечки з-поміж самих учасників щодо визначення їх претендентом на отримання 

Сертифікату. 

8.3. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Офіційних умов, і/або питань, не 

урегульованих цими Офіційними умовами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог 

діючого законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню. 

8.4. Учасники Акції, погоджуються, що у разі отримання ними Сертифікату, передбаченого умовами Акції, їх особисті дані, 

які були надані Організатору, а також фіксація самого процесу надання Сертифікату та дарунку за даним Сертифікатом, 

можуть використовуватися у друкованих, аудіо- та відео матеріалах без додаткової спеціальної згоди Учасника, і таке 

використання ніяким чином Учаснику не оплачується. 

8.5. Дані правила можуть бути змінені/доповнені Організатором протягом всього Періоду проведення Акції, при цьому 

інформування відносно змін і доповнень буде здійснено шляхом розміщення на сайті /www.facebook.com, novalinia.com.ua/. 

Такі зміни і доповнення вступають в силу з моменту опублікування, якщо інше не буде передбачено змінами/доповненнями 
діючих Офіційних умов. 

8.6. Порушення Правил проведення Акції або відмова від виконання діючих Офіційних умов позбавляє Учасника можливості 

претендувати на отримання передбаченої чинними Офіційними умовами Сертифікату. 

8.7. Участь у акції означає надання повної згоди Учасників з усіма умовами чинних Офіційних умов рекламно-маркетингової 

акції. 

8.8. Організатор Акції не відповідає за надання/ненадання переможцям Акції третіми особами послуг, за якість таких послуг, 

але надає інформаційне сприяння переможцям Акції в спорах з такими третіми особами. 

8.9. Процедура визначення отримувача Сертифікату  не є лотереєю, або іншою, заснованою на ризику та/або азартною грою, 

послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, і не переслідує мети отримання прибутку. Ці Правила не є публічною 

обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу. 

  



Додаток 1 

Таблиця 1 – Перелік цінних дарунків 

 

№ п/п Арт. Найменування Кількість 
Вартість за сертифікатом, 

грн. 

1 

20107453 
Електролобзик Black+Decker JS20 400Вт, 
1000-3000 об/хв,глибина резу до 65мм, 
рез під кут 45 град., к 

1  0,00 (у дарунок) 

2 

20102178 
Ак.викрутка Bosch GO Kit, 3,6Li-ion,1,3А/г, 
5Нм, набір біт, зарядний пристрій, кейс 

1  0,00 (у дарунок) 

3 

20125112 
Мережевий шуруповерт EVO power AD01, 
300 Вт, 0-800 об/хв, 10 мм, кабель 4,5м 

1  0,00 (у дарунок) 

4 

20111533 
Перфоратор COMPASS Z1C-32K 1500Вт, 
5,5Дж,3р.ї,4200 уд/хв,950 
об/хв,SDS+,13/42/32мм 1  0,00 (у дарунок) 

5 

20117363 
Кутова шлiфмашина DWT WS08-125, 860В, 
11000 об/хв, круг 125 мм, 1,7 кг 

1  0,00 (у дарунок) 

6 
31030301 

#Блендер стац.  ELECTROLUX ESB2450 (300 
Вт/пластик/спорт) 1  0,00 (у дарунок) 

7 
31030381 

Блендер ручн. HAUSMARK HBS-9015B 
(900Вт/наб2) 1  0,00 (у дарунок) 

8 
31034751 

#Мультиварка AURORA AU-252 (7л./30 
прогр.) 1  0,00 (у дарунок) 

9 
31047003 

Машинка для підстригання ROWENTA 
TN2300F0/1 1  0,00 (у дарунок) 

10 31005755 Плойка PHILIPS BHB862/00 1  0,00 (у дарунок) 

11 
31053016 

М’ясорубка MOULINEX ME108832 
(1400Вт/овочер./соло) 1  0,00 (у дарунок) 

12 
31048795 Пилосмок б/м ROWENTA RO3766EA 

1  0,00 (у дарунок) 

      12   

 

  



Додаток 2 

 

Таблиця 2 – Перелік дарунків невизначеному колу покупців 

 

№ п/п Арт. Найменування 
Кількість 

1 
11004810 Набір шамурів в  футлярі (50 см) FORESTER 1 

2 11004102 Гриль-барбекю23015С 1 

3 
11004808 Решітка-гриль для овочів (21х28см) FORESTER 3 

4 11004236 Казан похідний 3л ЕКД 3 1 

5 11004236 Казан похідний 3л ЕКД 3 1 

6 10428623 Кошик  (34*24*16 см) 6 

7 11004168 Набір шампурів 6*45см арт.JR004 4 

8 11004168 Набір шампурів 6*45см арт.JR004 2 

9 
11004805 Підставка кострова з 6 шампурами в футлярі FORESTER 4 

10 
11004559 Решітка - гриль 26х45 см з антипригарним покриттям FORESTER 2 

11 
51347473 ПН Johnson's VR Папайя гель д/душу 250мл+лосьйон д/тіла 250мл 1 

12 
51347818 ПН БАРХАТНЫЕ РУЧКИ День і ніч 8х (72+72)мл 2 

13 51355028 ПН AXE Айс чіл  (250+150)мл 3 

14 51355012 ПН Nivea Ефект пудри 2019 4 

15 
51347900 ПН №1 Novita MAKE UP & CARE (звол.міц.в.+гель/вмив) 4 

16 
51347588 ПН PANTENE Шамп. Aqua Light 250мл/Бальзам Aqua Light 200мл 4 

17 51353197 ПН Бархатные ручки Розкішна колекція 12 

18 
51353184 ПН ARKO MEN Піна,крем Sensitive + ARKO Гель для душу та шамп. Crystal 7 

19 

51312606 
Набір Оливковий № 1 (Крем д / рук омолоджуючій 275 мл . + Бальзам д / ніг 
освіжуючій 275 мл .) 

5 

20 

51355094 ПН LPM Чарів. провансу гель шамп. д/чол. 250мл+гель-крем б'юті тер. 250мл 11 

21 
51347814 ПН REXONA Ефективний захист 6х (50+250)мл 10 

22 51347589 ПН PANTENE Шамп. Густе та міцне 250мл/Бальзам Густе та міцне 200мл 2 

23 51347902 ПН №3 Novita MAKE UP & CARE (звол.міц.в.+гель/вмив+скраб) 3 

24 51353175 ПН Adidas 2020 жін. 6in1+Skin Detox  2 

25 

70820627 
Набір килимків для ванних кімнат поліпропіленовий Econom 55x80 + 55x42 
Геометрія, червоний 

1 

26 

70820639 
Набір килимків для ванних кімнат поліпропіленовий Стандарт 60x100 + 60x50 
Доріжка Червоний 

1 

27 

70820645 
Набір килимків для ванних кімнат поліпропіленовий Стандарт 60x100 + 60x50 
Листок Червоний 

1 

28 
52220990  Набір келихів для шампанського Классік  250мл  в под.уп. 2шт, 440335 6 

29 
52228632 Сковорода зі склян.кришкою 26см, антиприг.покр., алюм., TM UP! 1 



30 

51613210 Форма для випічки, квадратна, 28*28*7см., металева, а/п, роз’ємна, Krauff 1 

31 
51970101 Плед La Nuit Deer beige 140*200, 50% вовна, 50% ПАН 1 

32 
51922719 Покривало декор.UP VELVET Теплий шоколад, 160x220см, 100% поліестер 1 

33 
52220032 Набір бокалів для коньяку CHARANTE 2 шт., 430 мл., PASABAHCE 2 

34 
50970048 Комплект Глек+6 склянок Корівка Dulcinea Indro Decover 3 

35 

51964034 
КПБ 1,5 сп. UnderPrice Синій зигзаг (підк.220х160, прост.220х160, нав.50х70-1 
шт.) 65% бав.,35% п/е 

1 

36 
51918811 Плед Basic La Nuit Monstera, ментол, 160х200см, 100% поліестер 3 

37 
50993076 Гусятниця з кришкою 6,0л, алюміній Біол 2 

38 
51618096 Сковорода-гриль 24см чавунна, лита ручка 2 

39 
52220515 Набір стаканів високих 6 шт., 400 мл., Трек, скло, Arcoroc 4 

40 
52234467 Набір чарок для лікеру Nancy Bohemia 6 шт.,60 мл.,скло. 3 

41 
51918764 Плед La Nuit Flannel Constance блакить, 160х200см, 100% поліестер 4 

42 
52220063 Набір бокалів для вина 6 шт. 230 мл., Allegresse, Luminarc 2 

43 
52201455 Набір бокалів для вина 210 мл 3 шт, Едем 1 

44 
51904193 Покривало декор UNDERPRICE Solid айворі 160х220см, 100%пе 2 

45 

51964349 
КПБ 1,5 сп. UnderPrice Смужка Акварель беж. (підк.220х160, пр..220х160, 
нав.50х70-1) бязь,100% бав. 

2 

46 

51948871 
Набір кух.: прихватка і рукавиця, кол. беж, 30х17, 19х19 см, 65% поліестр, 35% 
бавовна 

4 

47 

51976075 
КПБ EURO ТМ "Rigel" 6202 "Магнолія" (підк.200х220,пр.220х240,нав.50х70-2) 
100% бав., бязь 144 гр. 

2 

48 

51968264 
Набір рушників з оздобленням, ЯР-400 (70х140,50х90), 100% бав., 400 г/м2, 
блакитний 

2 

49 

51968268 
Набір рушників з оздобленням, ЯР-400 (70х140,50х90), 100% бав., 400 г/м2, 
оливка 

2 

50 
52220514 Набір рюмок 6 шт., 60 мл., Трек, скло, Arcoroc 4 

51 

51964346 
КПБ 1,5 сп. UnderPrice Смужка Акварель голуба (підк.220х160,пр.220х160, 
нав.50х70-1) бязь,100% бав. 

2 

52 
50944577 Набір стаканів для віскі 6 шт. 285 мл KYKNOS-2 11 

53 

51964738 
КПБ 2,0 сп. UnderPrice Болонія (підк.220х200, прост.240х220, нав.50х70-2) 100% 
бавовна 

1 

54 
51918646 Плед флісовий UP синій 150х180см, 100% поліестер 3 



55 

51618889 Каструля емальована сферична  зі стальною кришкою 2,5л, Аквамарін, Idilia 2 

56 
52402990 Аромодифузор АРЕОН Хоум Парфюм 85мл Північний ліс 4 

57 

50963946 
К-т столовий "Клітинка" 1,80х1,45 (скатерт.+6 серв. 33х33)58%ВПЕ,32% 
бв,10%льон,482-13/08  

4 

58 
51970046 Плед вовна /акрил, вовна 25% ПАН 75% 140х200 з бахромою 10 

59 
51918642 Плед флісовий UP беж 150х180см, 100% поліестер 23 

60 51918897 
Плед Новозеландський 130х180, 100% вовна  [ЧЕСНА ВИГОДА -10%]/ Акц. - ПАК 10 

61 
50983160 Сервіз столовий 19пр. Everyday Luminarc 2 

62 

52234413 
Набір для напоїв 7 предм., кувшин та 6 стаканів 300 мл., Кошем, скло, 
Pasabahce 

8 

63 
51613007 Форма д/вип.квадрат. 22,5x22,5x5см, метал, VC-1461 Vincent 5 

64 
51105963 

Скриня для прикрас Рубчік 18x18x12 см колір:сріблястий матеріал:замінник 
шкіри,мдф 

1 

65 51610247 Тортівниця на ніжці( вниз) Патісерія 28 см.PASABAHCE 1 

66 51968387 Набір рушників махр. ARNY молоч. 50х90+70х140, 100% бавов., 360 г/м2, RING   1 

67 51968388 Набір рушників махр. ARNY сірий. 50х90+70х140, 100% бавов., 360 г/м2, RING   1 

68 51974161 Н-р рушників ваф. з виш. Кава 2  (2 шт.) 45х60 100% бав.,  230 гр/м2 в коробці 2 

69 
51974162 

Н-р рушників ваф. з виш. Прованс 2 (2 шт.) 45х60 100% бав.,  230 гр/м2 в 
коробці  

6 

70 52202642 Набір столових приборів 12пр VC-7036, нерж.сталь, Vincent 1 

71 52218527 Набір чашок 400 мл 2 шт боросилікатне скло з подвійною стінкою 2 

72 
31034480 #Ваги кухонні HAUSMARK KS-9630WH (5 кг/плоскі) 1 

73 31054085 Чайник металевий UP! EK1878 3 

74 
31043662 Чайник-термос DELFA DK 3500 Х білий [ЧЕСНА ВИГОДА -30%] 

1 

75 31241727 #Навушники SONY MDR-ZX110 Black 1 

76 
31227990 #Навушники SONY Hi - Fi MDR-ZX310 білі 1 

77 
31201762 Флеш-драйв APACER AH25A 16GB USB3.1 Black 5 

      265 



Таблиця 2.1. – Сувенірні подарунки невизначеному колу споживачів  

№ Найменування 
Кількість, 

шт. 
Вартість, грн. 

1 Кепка з нанесенням 20 0,00 (у дарунок) 

2 Подушка надувна у чохлі 20 0,00 (у дарунок) 

3 Рюкзак складний на блискавці червоний 20 0,00 (у дарунок) 

4 Сумка 20 0,00 (у дарунок) 

5 Сумка складна спортивна на блискавці червона 20 0,00 (у дарунок) 

  100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 


