
28800 
МАРШРУТИЗАТОР TENDA N301             
арт.: 31241731

709900 
НОУТБУК ASUS F540MA (90NB0IR1-M07640)             
об’єм накопичувача: 500 ГБ, процесор: Іntel Pentium 
Silver N5000 (1.1 ГГц - 2.7 ГГц), кі-сть ядер: 2, 
діагональ: 15,6”, оперативна пам’ять: 4 ГБ арт.: 31225743

1479900 
ТЕЛЕВІЗОР 50” UE50NU7002UXUA            
арт.: 31260246

-14%
економія

50" 

* мається на увазі можливість отримання сертифікату 
на право придбання акційного товару за 4,80 грн., 
згідно з умовами акції, що діє з 01.11.2019р. до 
24.11.2019р. 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). 

Пропозиція діє з 01.11.19 до 24.11.19. 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 01.11.19 до 24.11.19 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.



249900 
СМАРТФОН XIAOMI REDMI 7A                 
2/16GB             
кольори: чорний, блакитний
арт.: 31261314, 31261315

333300 
ТЕЛЕВІЗОР 32” ERGO 32DH3000             
32”, HD, T2
арт.: 31260288

1199900 
ТЕЛЕВІЗОР 43” LG 43UK6300PLB            
43”, UHD, Smart
арт.: 31260005

999900 
ТЕЛЕВІЗОР 43” LG 43UP50GU      
арт.: 31260146

239900 
ТЕЛЕВІЗОР 24” MYSTERY MTV-2431LT2    
24”, HD, T2
арт.: 31260378

14900 
АКУСТИЧНА СИСТЕМА ESPERANZA 2.0 
FOLK WOOD (EP 122)                       
арт.: 31219586

129900 
БФП СТРУЙНИЙ HP DESKJET 2620 з Wi-Fi                     
технологія друку: струменева кольорова
формат: А4, 4800x1200 dpi 
арт.: 31224224

-7%
економія

-16%
економія

ХІТ

43" 

100 грн.

100 грн.

300 грн.

ЦІНА



64900 
ЧАЙНИК-ТЕРМОС MIDEA MK-HJ1506            
подвійні стінки, безпечний дотик
об’єм: 1,5 л, потужність: 1800 Вт 
арт.: 31043652

95900 
МУЛЬТИВАРКА HAUSMARK HMC-1810                       
об’єм чаші: 5 л, кількість автоматичних 
програм: 23, потужність: 860 Вт
арт.: 31034973

111100 
ПІЧ МІКРОХВИЛЬОВА DELFA Y35MW                       
об’єм: 20 л, потужність: 700 Вт
тип управління: механічний
арт.: 31027638

89900 
ПИЛОСМОК З/М DELFA DJC-800     
об’єм чаші: 5л, кількість автоматичних програм: 23
потужність: 860 Вт  
арт.: 31048761

348120 
ПЛИТА ГАЗОВА GRETA GG 5070 MF 13 (W)       
розміри: 850 х 500 х 540 мм, об’єм духовки: 54 л 
емаль легкого очищення, газ-контроль духовки
арт.: 31015365

ПОВЕРХНЯ ГАЗОВА PYRAMIDA PFG 644 BL       
матеріал основи: загартоване скло;
к-сть конфорок: 4; тип управління: механічний;
автопідпал, газ-контроль арт.: 31041824

1179900 
ШАФА ВБУДОВАНА ЕЛЕКТРИЧНА 
PYRAMIDA PO 70 ME GBL                                    
об`єм: 59 л; тип управління: електронний; к-сть 
шибок у дверцятах: 2;  к-сть програм: 6;  арт.: 31004941

55500 
ПРАСКА HAUSMARK SI-4050A                      
тип підошви -кераміка, вертикальна 
пара, автовідключення 
арт.: 31050129

69900 
ТРИМЕР УНІВЕРСАЛЬНИЙ 7-В-1 HGK-1805                       
живлення: акумулятор, 7 насадок
матеріал лез: нержавіюча сталь
арт.: 31005779

-22%
економія

-20%
економія

-13%
економія

-11%
економія -10%

економія

-10%
економія

-15%
економія

-18%
економія

кредит: 0,0001%*
на 10 місяців. повна ціна 
11799 грн.

10 міс. 10  міс.



47900 
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР               
МЕТАЛОКЕРАМІЧНИЙ UP PTC-1555             
до 15 м2, 1500 Вт., термостат, не спалює 
кисень, два режими потужності арт.: 30108205

від139900 
ОБІГРІВАЧ МАСЛЯНИЙ ТЕРМІЯ Н0715             
15-25м2, 500-2500 Вт
термостат, датчик перекидання
арт.: 30104134-36

799900 
МАШИНА ПРАЛЬНА WF60F1R0E2WDUA      
розміри: 850х600х450 мм, завантаження: 6  кг
технологія: Eco Bubble, клас енергоспожив.: A++ 
арт.: 31044392, 31044012

459900 
МАШИНА ПРАЛЬНА INDESIT E2SC 2150 W UA          
розміри: 850х595х420 мм, завантаження: 5 кг,
6 програм до 59 хв., програма прання спортивного 
взуття, клас енергоспожив.: A++ арт.: 31044068 

129900 
ЗВОЛОЖУВАЧ ПОВІТРЯ UH-5210                       
об’єм: 5,2 л. до 30м2, іонізація
гігростат, нічний режим, таймер
арт.: 30115111, 30115242

1214910 
ХОЛОДИЛЬНИК RB29FSRNDSA/UA/RB30J3000SA/UA       

розміри (ВхШхГ): 1780х595х668 мм, сис-ма No Frost
рівень шуму: 40 дБ, нергоспоживання: 272 кВт/рік
об’єм хол. камери: 213л, об’єм мор. камери: 98л
клас енергоспожив.: A+  арт.: 31017549, 31051111

139900 
КОНВЕКТОР ЕЛЕКТРИЧНИЙ ECMT 2000 W             
до 20м2, закритий ТЕН, не спалює кисень та пил
сушка для білизни у комплекті
арт.: 30102362, 30102440

від239900 
ТЕПЛОВІ ПАНЕЛІ КЕРАМІЧНІ WILD WIND CPH-420 Т         
420-550, Вт 8-10 м2
арт.: 30110187, 30110188

+
у дарунок

- %

підлогові опори

50
НА ФІЛЬТР
ДЕКАЛЬЦІНАЦІЇ

607
46

міс.
кредит: 0,0001%*
на 20 місяців. повна ціна 
12149,10 грн.

кредит*

399
95

міс.
кредит: 0,0001%*
на 20 місяців. повна ціна 
7999 грн.

кредит*

*0.00001 % – реальна річна відсоткова ставка на пільговий період. Реальна % ставка за кредитом не враховує супутні витрати на користь третіх осіб, що 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»). **** можливість обрати "Оплату частинами" від Публічного 

акціонерного товариства «УНІВЕРСАЛ БАНК» на 10 міс. згідно Ліцензії НБУ №92 від 10.10.2011. Подробиці на сайті: www.monobank.com.ua.

кредит: 0,0001%*
на 6 місяців. повна ціна 
1299 грн.

кредит: 0,0001%*
на 8 місяців. повна ціна від 
2399 грн.

6 міс.

6 міс.

6 міс.

6 міс.

вироблено в Україні

вироблено в Українівироблено в Україні

-11%
економія

стара ціна: 5199 грн


