
Правила використання «Подарункового сертифікату» 

 
1. Види подарункових сертифікатів 

 
«Подарунковий сертифікат» має фіксований номінал: 100 грн, 250 грн, 500 грн. 800 грн, 1000 грн. Номінал 

«Подарункового сертифікату» вказується в гривнях та дорівнює його вартості. 

 
2. Термін дії подарункового сертифікату 

 
Термін дії «Подарункового сертифікату» обмежений та становить 12 календарних місяців з моменту його придбання. 
Кінцевий термін дії сертифікату вказано на конверті 

 
3. Який товар можна купити за подарунковий сертифікат 

 
З використанням «Подарункового сертифікату» можливо придбати будь-який товар (послугу), який пропонується для 

продажу в мережі торгівельних центрів ТОВ «НОВА ЛІНІЯ 1» або в Інтернет-магазині «НОВА ЛІНІЯ». 

 
4. Як оплатити покупку подарунковим сертифікатом 

 
«Подарунковий сертифікат» може бути використаний виключно під час однієї торгової операції (покупки за одним 

фіскальним чеком). 

 
При здійсненні придбання товару (послуги) з   використанням   «Подарункового   сертифікату»,   утримувач 

повинен пред’явити «Подарунковий сертифікат» касиру на касі будь-якого торгівельного центру «НОВА ЛІНІЯ». 

 
Під час здійснення придбання товару з використанням «Подарункового сертифікату», «Подарунковий 

сертифікат» вилучається касиром та деактивується (стає недійсним). 

 
При оплаті товару з використанням «Подарункового сертифікату», споживач/утримувач сплачує 0,01 коп за кожну 

одиницю товару у випадках: 

 
 якщо вартість придбаного товару менше номіналу Подарункового сертифікату; 
 якщо вартість придбаного товару дорівнює номіналу Подарункового сертифікату. 

 
Якщо сума покупки перевищує номінальну вартість «Подарункового сертифікату» то утримувач зобов’язаний здійснити 

доплату різниці між ціною товару (послуги) та номіналом «Подарункового сертифікату». 

 
Якщо сума покупки є меншою ніж номінальна вартість «Подарункового сертифікату» то різниця між ціною товару 

(послуги) та номіналом «Подарункового сертифікату» утримувачу не компенсується, не переноситься при наступних 
покупках, виплаті у будь-якій формі не підлягає. 

 
5. Застосування бонусних/дисконтних карток під час придбання подарункового сертифікату або при 

сплаті подарунковим сертифікатом товару 

 
Під час придбання «Подарункового сертифікату» або придбання товару (послуги) з використанням «Подарункового 

сертифікату», програма лояльності (бонусна) та дисконтна програма ТОВ «НОВА ЛІНІЯ 1» не діють. 

 
Придбати «Подарунковий сертифікат» за рахунок бонусів (повністю або частково) з бонусної картки заборонено! 

 
6. Повернення «Подарункового сертифікату» та розірвання договору купівлі-продажу товару 

 
«Подарунковий сертифікат» не підлягає поверненню, обміну та зворотній конвертації в грошовий еквівалент. 

«Подарунковий сертифікат» не підлягає поновленню у випадку його пошкодження, крадіжки або втрати. Сплачений за 
нього номінал поверненню не підлягає. 

 
В разі повернення товару, придбаного з використанням «Подарункового сертифікату», повертається лише сума 

грошових коштів, сплачена споживачем/утримувачем за товар з урахуванням знижки. Сума знижки (номінал 
«Подарункового сертифікату») поверненню у грошовому еквіваленті не підлягає. 
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