
Офіційні правила участі в акції «СВЯТКОВЕ ВІДКРИТТЯ» 

1. Організатори акції 
1.1. Організатором рекламно-маркетингової акції «СВЯТКОВЕ ВІДКРИТТЯ!» (надалі - Акція) є ПрАТ «Нова Лінія» 
(далі – Виконавець), що знаходиться за адресом: 
Київська обл., смт. Чабани, Одеське шосе, 8 
 
2. Територія проведення і тривалість Акції^ 
Запорізька область, Запорізький район, с. Нове Запоріжжя, Нікопольське шосе, 1 е.; 
 
3. Акція триватиме з 20.03.2021 до 21.03.2021 (включно), згідно з режимом роботи національної мережі ТЦ 
«НОВА ЛІНІЯ» (надалі – Період проведення Акції). 
Більш детальну інформацію про Акцію можна знайти в Інтернеті на офіційному сайті ПрАТ «Нова Лінія» 
www.novalinia.com.ua, за телефоном гарячої лінії ПрАТ «Нова лінія» 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. 
 
1. Механіка заходу «Перші 500 покупців». 
Лише 20.03.2021 право отримати дарунок не персоніфіковано, згідно таблиці 1.1 або дарунки персоніфіковано, 
згідно таблиці 1.2) надається першим 500 покупцям, які придбали продукцію на суму від 1500 грн одним 
розрахунковим документом і стали у чергу біля зони видачі дарунків. 
Таблиця 1.1.  - Перелік дарунків (видача без персоніфікації) 

Назва Кількість 

Мультиварка HAUSMARK  5 

Блендер ручн. BOSCH  2 

Міксер BOSCH  2 

Набір бокалів для вина TM Fiora 20 

Подушка ортоп. S und S Frida  10 

Фен ROWENTA  5 

Тостер електричний HausMark  5 

Праска HausMark  5 

Подушка ортопед. п/голову Fashion Luna  40 

Набір бокалів для шампанського  50 

Сендвічниця MAGIO  5 

Плед La Nuit Basic Rossignal 10 

Набір чашок  24 

Плед Basic  La Nuit Перлина  25 

Плед Basic  La Nuit Сердолік  14 

Плед Basic  La Nuit Кварц  12 

Набір для води  10 

Каструля з криш. TM Flamberg 5 

Плед La Nuit Basic Shine  10 

УМБ TRUST Primo Powerbank  1 

Синтет.миюч.засіб Ушастый нянь 6 кг  20 

УМБ TRUST Primo Thin Powerbank  9 

Сковорода 24см 50 

Набір бокалів для коньяку  10 

Каструля UP! 10 

Набір стаканів Вальс  20 

Набір низьких стаканів  20 

Пральний порошок Origami для кольорового, 6,0кг 20 

Чайник металевий UP!  20 

Чайник металевий UP!  50 

      
 
 
 



Таблиця 1.2. – Перелік дарунків (з персоніфікованим врученням): 
Назва Кількість 

Холодильник INDESIT  2 

Машина пральна INDESIT  2 

Телевізор 32" HISENSE  2 

Велосипед гірський уні. сталь рама 19", кол. 29" UP  1 

Піч мікрохвильова CANDY  2 

Пилосмок ZANUSSI  2 

 
 Визначення переможців по проведеній Акції буде здійснено наступним шляхом: кожен з перших 500 покупців 
самостійно витягує купон з ємності з найменуванням в зоні видачі дарунків: 
- дарунку, який отримує одразу (таблиця 1.1.)   
- дарунку з персоніфікованим врученням (таблиця 1.2.). 
Покупець, який витягує купон з дарунком (таблиця 1.2.) з персоніфікованим врученням, отримує право на даний 
дарунок, який був вказаний на даному купоні, при наступних умовах: 
- необхідність заповнення відповідного акту отримання дарунку (в двох екземплярах - один для переможця, 
інший для бухгалтерії), 
- а також стосовно надання копії паспорта та ідентифікаційного коду переможцем Акції. 
При виконанні даних умов переможець отримує такий дарунок на місці в той же день. 
У разі відмови переможця надати копію паспорта на ідентифікаційного коду такий переможець втрачає право 
на отримання дарунку та не отримує будь-яку компенсацію. 
У разі, якщо у переможця при собі під час фіналу акції немає необхідних документів, він має право надати їх 
впродовж 3 робочих днів. 
 
При умові повернення переможцем якісного товару за фіскальним чеком, який став підставою для визначення 
переможця, відповідно до вимог ст.9 ЗУ «Про захист прав споживачів», товар повертається разом з дарунком. 
 
Дарунки поверненню чи обміну не підлягають. Виплата грошового еквіваленту не допускається. 
 
2. Механіка заходу «Свято відкриття». 
Кожен покупець, який зробив покупку будь-якої продукції на суму від 1500 грн. у період акції та сплатив її 
готівкою або через касовий/банківський термінал, заповнив акційну картку учасника, гарантовано бере участь у 
Акції – має можливість отримати подарунковий сертифікат з персоніфікацією особи.   Загальна сума номіналів 
сертифікатів (подарунковий фонд) складає 150 000 грн. 
Покупець має можливість отримати ОДНУ картку учасника акції за ОДИН чек на суму від 1500 грн. 
Фінал Акції та визначення переможців буде проведено о 18:00 год 24.03.2021, результати будуть оголошені 
учасникам Акції, під час трансляції на офіційному YouTube-каналі Організатора Акції:   
https://www.youtube.com/channel/UCU9fGjxtBLZglgZ6W2Dxe9Q 
час визначення переможців  шляхом виймання купонів навмання, де буде визначено переможців на право 
отримання сертифікатів сумою номіналів: 
o 25 000 грн – 2 од.,  
o 10 000 грн – 5 од., 
o 5 000 грн – 6 од.,  
o 2 000 грн – 10 од.;  
Визначення переможців по проведеній Акції буде здійснено за випадковою ймовірністю шляхом жеребкування 
серед тих акційних карток учасників, що приймають участь в Акції, без ідентифікації осіб покупців, з складанням 
Протоколу засідання незалежної комісії по проведенню визначення переможців рекламної акції.  
Після оголошення переможця, він отримує право отримання  подарункових сертифікатів з відповідною сумою 
номіналів при наступних умовах:  
- необхідність заповнення відповідного акту отримання дарунку (в двох екземплярах - один для 
переможця, інший для бухгалтерії),  
- а також стосовно надання копії паспорта та ідентифікаційного коду переможцем Акції. 
При виконанні даних умов переможець отримує такий дарунок на місці в той же день.  
У разі відмови переможця надати копію паспорта на ідентифікаційного коду такий переможець втрачає право 
на отримання подарункових сертифікатів та не отримує будь-яку компенсацію. 



При умові повернення переможцем якісного товару за фіскальним чеком, який став підставою для визначення 
переможця, відповідно до вимог ст.9 ЗУ «Про захист прав споживачів», товар повертається разом з 
подарунковими сертифікатами. 
У разі, якщо у переможця при собі під час фіналу акції немає необхідних документів, він має право надати їх 
впродовж 3 робочих днів. 
 
Придбавши подарункового сертифікату (-и), споживач/ покупець має право передати його будь-якій третій 
особі, яка разом із подарунковим сертифікатом отримує право одержати економію при придбанні товару, в 
межах номіналу подарункового сертифікату. 
Строк одержання товару на номінал подарункового сертифікату (-ів) на умовах цієї Акції за місцем її проведення 
становить 30 днів з моменту  отримання подарункового сертифікату (-ів)  
Організатор Акції гарантує прийняття подарункового сертифікату (-ів) в якості економії при оплаті за товар від 
будь-якої особи, незалежно від особистості, статі, громадянства, на таких умовах:  
Подарунковий сертифікат (-и) повинен бути пред'явлений споживачем/    покупцем перед розрахунком за 
вибраний ним товар на касі. 
Подарунковий сертифікат дійсний у ТЦ «Епіцентр» за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с. Нове 
Запоріжжя, Нікопольське шосе, 1 е, де здійснено реєстрацію чека та отримано сертифікат. 
У разі обрання споживачем/покупцем товару на суму меншу номіналу подарункового сертифікату (-ів) або на 
суму, що дорівнює номіналу, в розрахунковому документі на кожну позицію товару зазначається: 
ціна товару; сума знижки, з вирахуванням суми сплаченої готівки споживачем;  
сума до сплати. 
При цьому, вартість одиниці товару, вибраного за подарунковим сертифікатом (-ами) не може бути меншою ніж 
0,06 грн. з урахуванням ПДВ. 
При обранні товарів на суму, яка менша за номінал подарункового сертифікату (-ів), залишок грошових коштів, 
як позитивна різниця між номінальною вартістю сертифікату та сумою рахунку за обраний товар на оплату 
споживачу/ покупцю не повертається, не відшкодовується і не компенсується ні грошовими коштами, ні будь-
яким іншим способом.  
Якщо сума обраних товарів більша за номінал подарункового сертифікату, то передбачається додаткова сплата 
різниці (між сумою обраного товару і номіналом подарункового сертифікату грошових коштів, що вносяться 
споживачем/ покупцем готівкою у касу, при цьому сума, що відповідає номіналу економії, розподіляється 
пропорційно залежно від кількості позицій (артикулів) товару в розрахунковому документі.  
Після оформлення покупки, подарунковий сертифікат (-и) підлягає вилученню. 
Подарунковий сертифікат (-и)  не підлягає поновленню у випадку його пошкодження, крадіжки або втрати. 
Сплачена за нього вартість також поверненню не підлягає. 
Предметом Акції є право учасника  отримати дарунок в період дії Акції  згідно додатку 1 на умовах участі в Акції 
згідно цього Плану. 
До участі в Акції запрошуються всі дієздатні громадяни України (фізичні особи, яким виповнилося 18 років), за 
винятком працівників ПрАТ «Нова Лінія», що в період дії Акції виконали всі умови Акції. 
Беручи участь в Акції, Учасники Акції тим самим підтверджують факт ознайомлення з даним Планом Акції і свою 
повну і безумовну згоду з ним. 
 
3. Дарунки невизначеному колу покупців. 
Також впродовж дії акції невизначеному колу покупців Ведучий за участь у конкурсах буде роздавати дарунки 
згідно таблиці 2. 
Таблиця 2 – Перелік дарунків невизначеному колу покупців 

Назва Кількість 

Набір викруток  5 

Викрутка реверсивна  5 

Рулетка 5 м  5 

Годинник настін.  2 

Термос 500 мл 2 

Швабра  1 

Драже ЕМ енд ЕМс 10 

Контейнер універсальний  10 

Рукавички COMPASS  з зіркой ПВХ   10 

Губки кухонні ФБ  5 



Губки кухонні ФБ  10 

Smile Вологі серветки  5 

Daily Fresh Серветка волога універсальна  10 

Іграшкова зброя  1 

 
Організатор залишає за собою право змінити дати проведення акції та переліку дарунків. 
Інформацію про дані зміни буде розміщено на сайті www.novalinia.com.ua. 
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