
Офіційні правила участі в акції «День Міста святкуємо - подарунки даруємо» 

 

1.  Організатори акції 

1.1. Організатором рекламно-маркетингової акції «День Міста святкуємо - подарунки даруємо» (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 

Торгівельний центр ПрАТ «Нова лінія» в м. Кременчуці, вул. Київська, 66-г; 

Акція триватиме з 26.09.2020 до 27.09.2020 включно 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 1000 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. Протягом дії Акції заповнити картку учасника, яка знаходиться у Відділі інформації відповідного ТЦ «НОВА ЛІНІЯ», 

адреса, якого наведено в п. 2. 

УВАГА! За одним розрахунковим документом (фіскальним чеком), незалежно від кратності суми чеку 1000 гривням, 

Учасники Акції можуть заповнити ОДНУ картку учасника. 

5.3 Всі акційні картки учасника є власністю Організатора. 

5.4. Учасники Акції повинні зберігати розрахункові документи (фіскальні чеки) на придбану продукцію для підтвердження 

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

6. Проведення Акції. 
6.1.  Учасники Акції мають можливість  отримати Сертифікат на право отримання одного із дарунків з наступного переліку: 

 Найменування  кількість  

1 Кавоварка SAECO HD8827/09 1 

2 Камін електричний EF05-23 1 

3 Телевізор 40" ERGO 40DF5000 1 

4 Гриль контактний HAUSMARK HCGI-2015AM 1 

5 Бензопила  Vitals BKZ 5223n 18" 1 

6 
Ак.шуруповерт EVO power CD97-14/2, 14,4 В Li-
Ion, 2 А/год, 2швид., 10 мм, 2 бат., кейс  1 

7 Піч електрична HAUSMARK EOI-4015WH (40 л//) 1 

8 
Блендер ручн. HAUSMARK HBS-1020B 
(1000Вт/наб2)  1 

 

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

6.3. 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. 

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

Сертифікату чи дарунку, який було отримано на підставі цього Сертифікату.  

6.5. Учасник Акції, акційну картку якого буде визначено такою, що отримує Сертифікат на отримання дарунку, буде 

повідомлений про це одразу в місці проведення Акції.  

6.6. Присутність учасника Акції в місці проведення Акції є обов’язковою умовою для отримання Сертифікату.  

6.7. Учасник Акції, акційну картку якого буде визначено такою, що отримує Сертифікат, пред’являє відповідний 
розрахунковий документ (фіскальний чек), паспорт та ідентифікаційний код в місці проведення Акції (якщо при собі у 

учасника немає паспорту чи коду, він має право надати документи впродовж 3 днів з дня проведення фіналу. Пред’явлення 

відповідного розрахункового документу (фіскального чеку), паспорту, ідентифікаційного коду та заповнення Переможцем 

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

для отримання дврунку на підставі Сертифіката.  

6.8. Особа, визначена як Переможець Акції, отримує сертифікат, який разом з фіскальним чеком (які приймали участь у 

акції), ксерокопією паспорту та ксерокопією ідентифікаційного коду, надає право отримання послуги, за місцем проведення 

Акції, не раніше 15 дня та не пізніше 30 дня, що відліковуються 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. 
6.9. Кожні дні акції 26.09-27.09.2020 протягом дня при придбанні будь-яких товарів на суму від 1000 грн одним чеком, 

покупець має можливість стати власником дарунків (див. таблицю 2) без ідентифікації. 

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. 

Кількість дарунків на одного учасника дорівнює кількості чеків сумою від 1000 грн у учасника. 

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. 

 

Таблиця 2 - Перелік дарунків акції невизначеному колу осіб: 

 
Найменування  кількість  

1 Йогуртниця ARIETE M85  1 

2 Мультиварка HAUSMARK HMCI-1815 (5л./23 прогр.) 1 

3 Блендер ручн. MIRTA BL-2650O (500 Вт/соло) 2 
4 Праска HausMark SI-3050B 4 

5 Чайник пластиковий HAUSMARK EK-1708 2 

6 Сендвічниця TEFAL SM155233 1 

7 Вафельниця SATURN ST-EC1083 1 

8 Набір ящиків для інструментів Hero Box 13"+16" 4 

9 Фільтр-глечик Наша Вода НЕМО синій 4 

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

11 Сумка ізотермічна TE-3020SH 20л 2 

12 Набір  для бадмінтону RА 201 2 

13 
Гантелі 2x2,0кг 106225 Neoprene_Dumb._Pairs ENERGETICS AW1819 
С/О 

1 

14 
Набір для настільного тенісу 234239 4-Player set FX Quattro 
TECNOpro  

1 

15 
Сушарка для білизни  з дод. від.(18м.) Stabilo висота 101см діам 
3мм(трубка)  

4 

16 Плед мікрофібра UP Париж, 160X200см, 100% поліестер 2 

17 
Набір стаканів для лате Candy Series 440 мл 2 шт., боросилікатне 
скло з подвійною стінкою 

2 

18 Набір бокалів для вина 6 шт., 580 мл.,Cabernet Balloon, скло, ARC 2 

19 Дошка для прасування Luna (3613), 91*33 см, orange  1 

20 Пральн порош Персіл (авт) Колор 15кг (100пр) [ 1 

 

Таблиця 3. Перелік сувенірної продукції невизначеному колу осіб: 

Блокнот А6 
 

Горнятко з логотипом 
 

Кепка з нанесенням 
 

Керамічна кружка з логотипом 
 

Монопод для селфі провідний з логотипом 
 

Подушка надувна у чохлі 
 

Ручка кулькова червона SCHNEIDER 
 

Рюкзак складний на блискавці червоний 
 

Сумка 
 



Сумка для покупок складна на кнопці-застібці з 
логотипом 

 

Сумка складна спортивна на блискавці 
червона 

 

 

 

Видача дарунків та сувенірної продукції за переліком, визначеним у таблиці 2 та 3, буде здійснено невизначеному 

колу осіб та неперсоніфіковано. 

 
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, які заповнили акційні купони протягом періоду проведення 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 дарунку. 

8.7. Факт заповнення картки учасника 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 дарунку 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


