
Офіційні умови 

рекламно-маркетингової подарункової Акції «Купон економії» (далі – Офіційні умови). 

 

1. Організатори акції 

1.1. Організатором рекламно-маркетингової акції «Купон економії» (надалі - Акція) є ПрАТ «Нова 

Лінія» (далі – Виконавець), що знаходиться за адресою:  

 Київська обл., Києво-Святошинський р-н, смт Чабани, Одеське шосе, 8; 

 

2. Територія проведення і тривалість Акції 

  

Одеська область,  21 км Старокиївського шосе, буд.7, в адміністративних межах Фонтанської 

сільської ради  

 

Акція триватиме з 27.02.2021р. до 15.03.2021 р., згідно з режимом роботи національної мережі 

декоративно-будівельних гіпермаркетів «НОВА ЛІНІЯ» (надалі – Період проведення Акції).  

Більш детальну інформацію про Акцію можна докладніше у ТЦ «Нова Лінія» Одеська область,  21 км 

Старокиївського шосе, буд.7, в адміністративних межах Фонтанської сільської ради у відділі 

інформації або за телефоном (048) 750-31-52.  

 

3. Продукція, що бере участь в Акції  

3.1. В Акції бере участь будь-яка продукція(надалі – продукція), яка представлена в гіпермаркетах 

«НОВА ЛІНІЯ», адреси яких наведено в п. 2, з урахуванням виключень, зазначених у цих Правилах.  

 

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 або через платіжну картку продукцію на суму від 750 грн. по одному чеку,  

виключно в гіпермаркеті «НОВА ЛІНІЯ», адреса якого наведено в п.2 в період проведення Акції,  

Для отримання економії при собі потрібно мати купон. Пропозиція не діє на товари із позначкою 

«Бонуси Х» та акційні пропозиції. Для визначення економії покупцю потрібно звернутись до 

працівників відділу «Комлектація» 

5.2 Нарахування бонусів не відбувається також  при здійсненні покупки товару, позначеного у ціннику 

написом "бонуси Х" 

5.3 Економія здійснюється лише на документи Кнк та Ррз. 

5.4 Купон використовується одноразово та забирається касиром на касі. 

 


