
Офіційні правила участі в акції «Святкуємо 15 років разом!» (далі – Офіційні умови). 

1. Організатори акції 

1.1. Організатором рекламно-маркетингової акції «Святкуємо 15 років разом!» (надалі - Акція) є ТОВ  «Нова Лінія 1» (далі 

– Виконавець), що знаходиться за адресою: Київська обл., смт Чабани, Одеське шосе, 8. 

2. Територія проведення і тривалість Акції 

Торгівельний центр ТОВ «Нова Лінія 1» в м. Дніпро, вул. Стартова, 9-А. 

Акція триватиме з 18.12.2021 до 19.12.2021 (включно) згідно з режимом роботи національної мережі ТЦ «НОВА ЛІНІЯ» 

(надалі – Період проведення Акції), але до вичерпання переліку дарунків/сертифікатів на право отримання дарунку. (див. 

Додаток 1,2 «Перелік дарунків») 
Більш детальну інформацію про Акцію можна знайти в Інтернеті на офіційному сайті ТОВ  «Нова Лінія 1» 

www.novalinia.com.ua, за телефоном гарячої лінії ТОВ «Нова лінія 1» 0-800-50-47-47 (безкоштовно зі стаціонарних 

телефонів), а також у Відділі з обслуговування клієнтів    ТЦ «НОВА ЛІНІЯ 1», 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 

Стати учасником акції та отримати право на дарунок/сертифікат на право отримання дарунку може кожний покупець, який 

в період акції придбав товар в ТЦ «Нова Лінія» м. Дніпро на суму від 1500 грн одним чеком і сплатив покупку готівкою або 

за допомогою платіжної картки. Підставою для участі в акції є касовий чек на покупку сумою від 1500 грн. 

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 1500 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. 

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/сертифікату на право отримання дарунку з промобоксу, даний дарунок/сертифікат на право отримання дарунку і 

отримує учасник. Взяти участь в акції (витягнути картку з промобоксу) по одному касовому чеку можна тільки один раз, 

незалежно від кратності суми касового чеку числу 1500. 
6. Проведення Акції. 

Кількість дарунків/сертифікатів на право отримання дарунку на одного учасника дорівнює кількості чеків сумою від 1500 

грн у учасника. 

Грошовий еквівалент дарунку/сертифіката на право отримання дарунку не видається. 
Дарунок/сертифікат (згідно з Додатком 1,2 даних правил) на право отримання дарунку вручаються покупцеві відразу після 

його визначення. 

Кількість дарунків/сертифікатів на право отримання дарунку обмежена. 

У випадку коли закінчується один з видів дарунків/сертифікатів, покупцю надають право ще раз тягнути картку для 

визначення дарунку/сертифікату, який він має отримати. 

Співробітникам ТОВ «Нова лінія 1» приймати участь в акції не дозволяється. 

Участь в акції означає повну згоду покупця з приведеними вище умовами. 

Перелік дарунків/сертифікатів на право отримання дарунку наведено у додатку 1 до цих правил. 

У разі якщо учасник акції витягує дарунок, то такий дарунок покупець отримує одразу. 

У разі отримання учасником акції сертифікату на право отримання дарунку учасник акції може отримати такий дарунок та 

має заповнити акт отримання сертифікату, надати копії паспорта, ідентифікаційного коду, це обов’язкова умова, в іншому 

випадку учасник втрачає право на отримання дарунку. 

У разі відмови учасника надати копію паспорта на ідентифікаційного коду такий учасник втрачає право на 

отримання Сертифіката на право отримання дарунку. 

За отриманим сертифікатом учасник акції має право отримання дарунку (Додаток 1), але не раніше 15 дня та не пізніше 

30 дня, що відлічуються 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».  

Якщо учасник акції не звернувся впродовж вказаного терміну до адміністратора ТЦ з метою отримати дарунок, він 

втрачає право на отримання дарунку та не отримує будь-яку компенсацію. 
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. 

У разі, якщо у переможця при собі під час фіналу акції немає необхідних документів, він має право надати їх впродовж 3 

робочих днів. 

Організатор залишає за собою право змінити дати проведення акції, перелік дарунків/сертифікатів. Інформацію про дані 

зміни буде розміщено на сайті www.novalinia.com.ua. 

Додаток1 -  Перелік дарунків для отримання за сертифікатом  

Найменування 
Кількість шт. 

Вартість за сертифікатом, грн 

[A]Машина пральна INDESIT E2SC 2150 W UA 1 0,00 (у дарунок) 

[A]Телевізор  32" KIVI 32H510KD 1 0,00 (у дарунок) 



Додаток 2 – Перелік дарунків невизначеному колу покупців 

Найменування Кількість шт. 

[A]Серветки паперові Origami Horeca 24*24см, 100л 300 

[A]Рукавички з синьою крапкою ПВХ 7 клас (605) 561 470 

[A]Чайник скляний UP! EK1880 4 

[B]Куля скляна,різнокольор. 55мм символ року,в асорт.уп.1 20 

[A]Чайник металевий UP! EK1878 4 

[B]Електрогірлянда лінійна,100 лампочок LED ,колір мульті,довжина 10м.кабель зелений,для 
внутрішнього в 4 

[B]Бенгальські вогні /Преміум/ кількіcть 8 шт., довжина 25 см, B-12 40 

[B]Вологі серветки універсальні UP! , 132шт. 20 

[A]Зас. Дезінф. MDA 72+ антис. 60мл. 20 

[A]Набір серветок універс. з мікрофібри 30*30см Гривня Петрівна, 5шт. 10 

[A]Вологі серветики універсальні UP! , 72шт 20 

[B]Набір пласт. куль рельєф. д.6см*8шт сріб. 6 

[B]Набір пласт. куль рельєф. д.6см*8шт черв. 6 

[A]Губки д/кухні Гривня Петрівна, 5шт. 20 

[B]Вологі серветки Origami Зелений чай, 15шт 20 

[B]Вологі серветки Origami Польові трави, 15шт 20 

[B]Щоденник датований BASIC коричневий  A5, 26355 332 стр.UNDERPRICE 2 

[B]Щоденник датований BASIC червоний A5, 26353  332стр. UNDERPRICE 2 

[A]Щоденник датований BASIC синій А5, 26007 332 стр. UNDERPRICE 2 

Видача дарунків за переліком, визначеним у Додатку 2, 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. 


