
ДОГОВІР № __________________ 
 

м. Київ  «___» _____________201__р. 
 

Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВУС УКРАЇНА», в особі Генерального директора 
Петкевича Марка, що діє на підставі Статуту, надалі – «Продавець», з однієї сторони, та 

___________________________________________________________________________, в особі 
_____________________________________________________________________________, який діє на підставі 
___________________________________, надалі іменується - «Покупець», з другого боку, 

в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона", уклали цей договір про 
наступне: 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
1.1. Продавець зобов’язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі передати у 

власність Покупця «Подарункові сертифікати» (надалі – «Картки»), а Покупець зобов'язується прийняти та 
оплатити Картки в порядку визначеному даним Договором. 

1.2. Картка є документом, що підтверджує безумовне зобов’язання Продавця перед пред’явником 
Картки передати товар вартістю в розмірі її номіналу згідно умов цього договору та за правилами, які вказані на 
самій Картці в будь-якому магазині, що здійснює діяльність під торговою маркою NOVUS на території України. 
Зразок картки встановлений в додатку № 1 до цього договору. Для цілей цього договору під товаром, що 
передається на умовах цього договору, Сторони розуміють будь-яку продукцію, яка реалізовується на території 
України в магазинах, що здійснюють діяльність під торговою маркою NOVUS. Перелік магазинів, що здійснюють 
діяльність під торговою маркою NOVUS на дату укладення цього договору зазначений в додатку № 2 до цього 
договору. Перелік магазинів та їх адреси можуть змінюватися Продавцем без додаткового погодження із 
Покупцем. Покупець або пред’явник Картки повинен уточнювати актуальний перелік магазинів на день 
здійснення передачі товару за Карткою.  

1.3. Покупець та/або інший пред’явник Картки зобов’язані дотримуватися правил використання 
«Подарункового сертифікату у торгівельній мережі NOVUS», які встановлені в Додатку №4 до цього Договору. 

1.4. Згідно умов цього договору, пред’явник Картки може отримати товар в межах номіналу (в гривнях), 
вказаного на Картці, в асортименті та за цінами, які діють на момент її пред’явлення у магазинах, що 
здійснюють діяльність під торговою маркою NOVUS на території України або доплатити різницю між 
роздрібною ціною товару та сумою Картки, у разі якщо ціна товари перевищує номінал картки. При отриманні 
товару менш ніж сума Картки, залишок суми Картки не повертається. Картку не можна обміняти на гроші. 
Право власності на товар переходить до пред’явника Картки з моменту отримання товару кінцевим 
споживачем в магазинах NOVUS. 

1.5. Картки діють протягом одного року з дати їх передачі Покупцю. Після закінчення строку дії Картки, 
товар не може бути отримано незалежно від причин, за яких Сертифікат не був використаний. 

1.6. Покупець має право передати своє право на отримання товару за Карткою будь-якій третій особі. 
Покупець не зобов’язаний попереджати Продавця про передачу своїх прав на отримання товару. Продавець 
зобов’язаний видати товар за Карткою будь-якому пред’явнику картки на умовах визначених цим Договором. 

1.7. Номінал, ціна, кількість Карток та загальна сума оплати вказується у специфікації(-ях), зразок якої 
наведений у додатку № 3 до цього договору. 

 
2. ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

 
2.1. Сума грошових коштів, що сплачується згідно умов цього договору визначається у специфікації 

(Додаток №3). 
 2.2. Загальна вартість цього договору дорівнює загальній фактичній сумі сплачених грошових коштів 
згідно специфікації(ій), що здійснено Покупцем Продавцю за весь час дії цього Договору. 
 2.3. Покупець здійснює оплату шляхом перерахування грошових коштів у гривні на поточний рахунок 
Продавця протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання рахунку-фактури Продавця. Якщо Продавець не 
надасть Покупцю відповідний рахунок-фактуру, Покупець має право затримати здійснення передоплати 
вартості Карток на строк, пропорційний затримці надання рахунку-фактури та не несе відповідальність за таку 
затримку оплати. 

 
3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАННЯ-ПРИЙМАННЯ 

3.1. Разом із укладанням специфікації Продавець надає Покупцю рахунок-фактуру для оплати на 
протязі трьох робочих днів. 

3.2. Продавець зобов’язаний передати Картки за цим договором за будь-якою адресою, вказаною в 
додатку №2, у повному обсязі згідно погодженої специфікації протягом семи робочих днів після підписання 
специфікації (додаток №3) та оплати рахунку-фактури. 

3.3. У разі виявлення невідповідності переданих Карток умовам цього договору щодо кількості, 
Покупець має право: 

3.3.1. Якщо при прийманні Карток було виявлено, що передано Карток в меншій кількості - вимагати 
передання кількості Карток, якої не вистачає. В такому випадку складається відповідний акт, який підписується 
Покупцем та Продавцем. Один екземпляр акту надається Продавцю. 



3.3.2. Якщо під час приймання Карток було виявлено, що поставлено Карток у кількості більшій ніж 
обумовлено заявкою Покупця, Продавець зобов’язаний впродовж 3 (трьох) календарних днів з моменту 
отримання відповідного повідомлення від Покупця, за власний рахунок та власними силами забрати (вивезти) 
надлишок Карток, якщо Сторони не домовляться про інше. В такому випадку складається відповідний акт, який 
підписується Покупцем та Продавцем. Один екземпляр акту надається Продавцю. 

3.3.3. У разі виявлення під час приймання Карток їх невідповідність умовам Договору та специфікації, 
Покупець має право відмовитися від прийняття таких Карток та вимагати їх заміни. В такому випадку Покупцем 
складається відповідний акт, який підписується представниками Покупця та Продавця. Один екземпляр акту 
надається Продавцю. Продавець зобов’язується замінити такі Картки впродовж 5 (п'яти) календарних днів з 
моменту отримання відповідного акту від Покупця.  

  
3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ 

 
4.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього договору (надалі іменується "порушення 

цього договору"), Сторона несе відповідальність, визначену цим договором та (або) чинним законодавством 
України. 

4.1.1. Порушенням цього Договору є невиконання або неналежне виконання умов цього Договору. 
4.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення цього договору, якщо воно сталося не з її вини 

(умислу чи необережності). Сторона вважається невинною і не несе відповідальності за порушення цього 
договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього 
договору. 

4.2. У випадку порушення Покупцем та/або іншим пред’явником Картки правил використання 
«Подарункового сертифікату» у торгівельній мережі NOVUS в такому випадку Покупець зобов’язаний 
відшкодувати Продавцю збитки, завдані таким порушенням та сплатити штраф в розмірі 5% від загальної 
вартості даного договору. 
 4.3. У разі не передачі або прострочення передачі Карток, Покупець має право отримати пеню в розмірі 
подвійної облікової ставки НБУ від вартості непоставлених в строк Карток, за кожний день прострочення. 
 4.4. За порушення грошових зобов'язань за цим договором винна сторона сплачує постраждалій 
стороні пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла у період порушення винною стороною, від 
суми невиконаного грошового зобов'язання за кожний день порушення виконання. 
 4.5. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторону від виконання своїх зобов'язань за цим договором. 
 4.6. Покупець не має права використання торгової марки NOVUS без попереднього погодження із 
продавцем. 

 
4. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ 

 
5.1. Сторона звільняється від визначеної цим договором та (або) чинним в Україні законодавством 

відповідальності за повне чи часткове порушення цього договору, якщо вона доведе, що таке порушення 
сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому договорі, за умови, що їх настання було 
засвідчено у визначеному цим договором порядку. Під форс-мажорними обставинами у цьому договорі 
розуміються, непереборна сила, а також усі інші обставини, які визначені у пункті 5.2 цього договору як 
підстава для звільнення від відповідальності за порушення цього договору. 

5.2. Під непереборною силою у цьому договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього 
щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і 
які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та 
обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру 
(землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та 
антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, 
епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, прояви тероризму, масові страйки та 
локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної 
влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих 
органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього договору або тимчасово перешкоджають такому 
виконанню. 

5.3. Свідоцтво (довідка), видане Торгово-промисловою палатою України або іншим компетентним 
органом, буде достатнім доказом існування форс-мажорних обставин та їх тривалості. 

5.4. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана невідкладно із 
урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку та характеру існуючих перешкод повідомити 
іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання цього договору. 

5.5. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього 
договору, то виконання цього договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим. 

5.6. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками виконання цього договору є 
тимчасово неможливим і така неможливість триває протягом 30 днів, то цей договір може бути розірваний в 
односторонньому порядку будь-якою Стороною шляхом направлення за допомогою поштового зв'язку 
письмової заяви про це іншій Стороні не менше, ніж за 10 календарних днів до розірвання цього договору. Цей 
договір вважається розірваним на десятий календарний день з дня отримання зазначеного повідомлення 
іншою Стороною. 



5.7. Наслідки припинення цього договору, в тому числі його одностороннього розірвання, на підставі 
пункту 5.6 цього договору визначаються у відповідності до чинного законодавства України. 

 
5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

 
6.1. Усі спори, що виникають з цього договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів 

між Сторонами. 
6.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому 

порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства 
України. 

 
7. ДІЯ ДОГОВОРУ 

 
7.1. Цей договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та 

скріплення їх печатками. 
               7.2. Строк цього договору починає свій перебіг у момент, визначений у пункті 7.1 цього договору та діє 
до виконання Сторонами взятих на себе Договором обов’язків протягом одного календарного року.  

7.3. Закінчення строку цього договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке 
мало місце під час дії цього договору. 

7.4. Цей договір може бути змінений або достроково розірваний за взаємною згодою Сторін, яка 
оформляється додатковою угодою, а також в односторонньому порядку у випадках, передбачених цим 
договором. 

7.5. Цей договір може бути достроково припинений (розірваний) Покупцем в односторонньому порядку 
у разі порушення Продавцем зобов’язання щодо передачі Карток більш ніж на 10 (десять) календарних днів. В 
такому випадку цей договір вважається розірваним на десятий день з моменту відправлення Покупцем 
Продавцю відповідного письмового повідомлення.  
 7.6. Цей договір може бути достроково припинений (розірваний) Продавцем в односторонньому 
порядку у разі порушення Покупцем зобов’язань за цим договором, про що Продавець повинен направити 
письмове повідомлення Покупцю не менше ніж за тридцять днів до дати його розірвання. В такому випадку цей 
договір вважається розірваним на тридцятий день з моменту відправлення відповідного письмового 
повідомлення Продавцем Покупцю. 

 
8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ 

 
8.1. Продавець і Покупець зобов’язуються тримати у таємниці і не розголошувати третім особам будь-

яку інформацію про умови цього договору, та конфіденційної інформації, отриманої ними в силу або у зв'язку із 
цим договором. Конфіденційна інформація включає комерційні таємниці Покупця, інформацію про витрати, 
методи, процеси, засоби, технологію і плани, що становлять особливість Покупця. Продавець буде розглядати 
у якості комерційної таємниці та суворо зберігати конфіденційність відносно всієї інформації, матеріалів та 
планів, переданих йому у зв’язку з цим договором. Продавець буде розкривати ці відомості тільки тим особам, 
незалежно у межах або поза межами своєї організації, які мають бути повідомлені з метою виконання 
Продавцем своїх зобов’язань за цим договором та уповноважені на отримання таких відомостей відповідно до 
чинного законодавства України. 

8.2. Не є порушенням умов цього договору надання будь-якої Стороною конфіденційної інформації 
органам державної влади, управління та контролюючим органам, що мають відповідні повноваження на 
витребування такої інформації та чиї запити відповідають умовам чинного законодавства України. 

8.3. Кожна із Сторін при наданні конфіденційної інформації в державні органи, органи управління 
або контролюючі органи зобов’язана повідомити їх про нерозголошення такої інформації третім особам, крім 
випадків, прямо передбачених чинним законодавством України, а також письмово повідомити іншу Сторону про 
надання вказаної інформації протягом трьох днів з дня надання такої інформації. 

 
9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
9.1. Усі правовідносини, що виникають з цього договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із 

дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього договору, тлумаченням його умов, 
визначенням наслідків недійсності або порушення цього договору, регламентуються цим договором та 
відповідними нормами чинного законодавства України, а також застосовними до таких правовідносин звичаями 
ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості. 

9.2. На момент укладення цього договору Продавець є платником податку на прибуток підприємств на 
загальних умовах. На момент укладення Договору Покупець є платником податку на прибуток підприємств на 
загальних умовах. 

9.3. Після підписання цього договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, 
протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше 
стосуються цього договору, втрачають юридичну силу, і не можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього 
договору. 

9.4. Кожна Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому договорі 



реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі 
неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків. 

9.5. Додаткові угоди та додатки до цього договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу 
у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками. 

9.6. Всі виправлення за текстом цього договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за 
умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками. 

9.7. Цей договір складений українською мовою у двох оригінальних примірниках, які мають однакову 
юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін. 

 
10. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

 
 

Покупець: 

 

Продавець: 

ТОВ «Новус Україна» 

Реєстраційна адреса: ____________________________ 

_______________________________________________ 

Фактична адреса: _______________________________ 

_______________________________________________ 

Ідентифікаційний код: ____________________________ 

ІПН ___________________________________________ 

Витяг з реєстру платників ПДВ  ___________________ 

Платник податку на прибуток  

_______________________________________________ 

р/р ___________________________________________ 

в _______________________________в м.___________ 

МФО __________________________________________ 

Тел./Факс: _____________________________________ 

 

 

________________________ / ________________ / 

М. П. 

Реєстраційна адреса: 01001, м. Київ, 

вул. Дегтярівська, будинок 52 

Фактична адреса: 04065, м. Київ, 

пр-т Степана Бандери, 26, 3 поверх. 

Ідентифікаційний код: 36003603 

ІПН 360036026593 

Витяг з реєстру платників ПДВ 1426594500972 

Платник податку на прибуток на загальних підставах 

р/р 26008438456 

в АТ "Райффайзен БанкАваль" в м.Києві 

МФО 380805  

Тел./Факс: +380 (44) 5854170 (79) 

 

 

 

Генеральний директор 

________________________ / М.Петкевич / 

М. П. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток № 1  
до договору №________________ від «___» ____________201__р. 

 
Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВУС УКРАЇНА», в особі Генерального директора 

Петкевича Марка, що діє на підставі Статуту, надалі – «Продавець», з однієї сторони, та 
_________________________________________________, платник податку на прибуток на загальних 

умовах, надалі іменується - «Покупець», в особі ____________________________, який діє на підставі 
____________________________________, з другої сторони, в подальшому разом іменуються "Сторони", а 
кожна окремо - "Сторона", уклали цей додаток до договору №______________________ від «___» 
____________ 201__р. (надалі іменується "Договір") про наступне: 

 
ЗРАЗОК ПОДАРУНКОВОГО СЕРТИФІКАТУ 

 
Розмір картки: ширина – 8,5см, довжина – 5,4см 
 

 
 
3. Картки емітовані за штрих-кодом (тип: закритий). 
4. Цей додаток є невід’ємною частиною до Договору.  
5. Цей додаток укладений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної 

із Сторін. 
ПІДПИСИ СТОРІН 

 
Покупець 

 
 
 
 
 
________________________ / ________________ / 
М. П. 

Продавець 
ТОВ «НОВУС УКРАЇНА» 

  
Генеральний директор  
 
 
_______________________/ М. Петкевич / 
М. П. 
 



Додаток № 2  
до договору №________________ від «___» ______________201__р. 

 
 
Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВУС УКРАЇНА», в особі Генерального директора 

Петкевича Марка, що діє на підставі Статуту, надалі – «Продавець», з однієї сторони, та 
_________________________________________________, платник податку на прибуток на загальних 

умовах, надалі іменується - «Покупець», в особі ____________________________, який діє на підставі 
____________________________________, з другої сторони, в подальшому разом іменуються "Сторони", а 
кожна окремо - "Сторона", уклали цей додаток до договору №______________________ від «___» 
____________ 201__р. (надалі іменується "Договір") про наступне: 

 
1. Перелік магазинів під торговою маркою NOVUS на території України, в яких діють Картки: 

 
Город   Объект  

смт Корець вул. Б. Хмельницького, 3 
м.Романів вул. Леніна, 105/2 
м.Рівне вул.Гагаріна, 26 
м.Тернопіль вул. Перля, 3 
м.Черкаси вул.Шевченко, 399/2 
м.Рівне вул.Черняка, 24 
м.Київ вул. Кільцева дорога, 12 
м.Київ пр-т Броварський, 17 
м.Київ вул. Палладіна, 7-А 
м.Київ пр-т Оболонський, 1-б, ТЦ «Дрім Таун 1» 
м.Київ вул. Бажана, 8 
м.Київ м. Київ , вул. Хоткевича Гната, 1-А 
м.Київ пл. Гостомельська, 1 
м.Київ пр-т Лобановського Валерія, 4-Д  
м.Київ вул. Ломоносова, 73-А 
м.Київ вул. Івашкевича, 5 
м.Київ пр-т Броварський, 18-Д 
м.Київ вул. Воскресенська, 14-А 
м.Київ вул. Регенераторна, 4-А 
м.Київ вул. Святошинська, 3 
м.Київ вул. Дніпровська Набережна 17-А 
м.Київ вул. Львівська, 17 
м.Київ вул. Софії Русової 1-А - Чавдар 
м.Київ вул. Здолбунівська, 7-Г 
м.Київ пр-т Григоренко, 18 
м.Київ пр-т Дружби народів, 16-А 
м.Вишневе вул. Святошинська, 28-A 
м.Бориспіль вул.Київский шлях 2/6 
м.Буча вул. Київо-Мироцька, 104-Д 
м.Бровари вул. Київска, 253 

 
 

 
ПІДПИСИ СТОРІН  

 
Покупець 

 
 

 
 
 
________________________ / _______________/ 
М. П. 
 

Продавець 
ТОВ «НОВУС УКРАЇНА» 

  
Генеральний директор 
 
 
_______________________/ М. Петкевич / 
М. П. 

 
 



Додаток № 3  
до договору №________________ від  «___» ________________201__р. 

 
Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВУС УКРАЇНА», в особі Генерального директора 

Петкевича Марка, що діє на підставі Статуту, надалі – «Продавець», з однієї сторони, та 
_________________________________________________, платник податку на прибуток на загальних 

умовах, надалі іменується - «Покупець», в особі ____________________________, який діє на підставі 
____________________________________, з другої сторони, в подальшому разом іменуються "Сторони", а 
кожна окремо - "Сторона", уклали цей додаток до договору №______________________ від «___» 
____________ 201__р. (надалі іменується "Договір") про наступне: 

 
СПЕЦИФІКАЦІЯ 

 

№ 
Номер 

«Подарункового 
Сертифікату» 

Номінальна 
вартість 

«Подарункового 
Сертифікату» 

Сума до сплати 
за одну картку 

з ПДВ, грн. 
ПДВ, грн. 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
11     
12     
13     
14     
15     
       

Разом:   
ПДВ:   

 
Загальна сума придбання подарункових сертифікатів всіх номіналів складає _______________грн. 

____коп. (________________________, ___ коп.) з ПДВ. 
 
Цей додаток складений в двох екземплярах, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної 

зі Сторін і є невід’ємною частиною Договору. 
 
 
 
 

ПІДПИСИ СТОРІН  
 

Покупець 
 
 
 
 
 
 
________________________ / ________________ / 
М. П. 
 

Продавець 
ТОВ «НОВУС УКРАЇНА» 

  
 
 Генеральний директор 
 
 
_______________________/ М. Петкевич / 
М. П. 

 
 
 
 
 



Додаток №4  
до договору №________________ від «___» _____________ 201___р. 

 
ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ «ПОДАРУНКОВОГО СЕРТИФІКАТУ  

У ТОРГІВЕЛЬНІЙ МЕРЕЖІ «NOVUS» 

«Подарункові Сертифікати» надають право їх пред’явникові придбати товари в супермаркетах 
«NOVUS», на сумму, що дорівнює, але не перевищує сумму номіналу, вказаного на Сертифікаті, з асортименту 
та за цінами, що діють в супермаркеті на момент придбання товару. В будь-якому випадку вартість одиниці 
товару не може бути меншою за 0,01 грн. за 1шт, та 0,01грн. за 100г вагового товару. 

Власником «Подарункового Сертифікату» вважається особа, яка пред’явила його для придбання 
товару в супермаркеті «NOVUS». 

«Подарункові Сертифікати» не підлягають продажу за бонуси. 
Номінал «Подарункового Сертифікату» вказується в гривнях та дорівнює його вартості.  
«Подарункові сертифікати мають наступні номінали: 50, 100, 200, 500, 1000 гривень. 
При оплаті покупки «Подарунковим Сертифікатом» Покупець, отримує касовий чек в якому вказується, 

що оплата пройшла як «Кредит». 
У випадку, якщо протягом терміну дії «Подарункового Сертифікату» його Власником не буде 

реалізоване право на придбання товару на суму «Подарункового Сертифікату», то сума, сплачена за 
«Подарунковий Сертифікат», залишається у Продавця та поверненню не підлягає. 

«Подарунковий Сертифікат» може бути використаний тільки один раз. Для придбання товару на суму 
«Подарункового Сертифікату». Власник повинен передати касирові «Подарунковий Сертифікат». 

«Подарунковий Сертифікат» не є іменним: використати «Подарунковий Сертифікат» може як особа, що 
особисто його придбала, так і будь-яка інша особа, яка пред’явила «Подарунковий Сертифікат» на касі 
супермаркету «NOVUS». Використаний «Подарунковий Сертифікат» залишається у касира супермаркету 
«NOVUS». 

«Подарунковим Сертифікатом» можливо оплатити лише один чек покупця. Якщо вартість покупки 
перевищує вказаний на Подарунковому Сертифікаті номінал - Власник «Подарункового Сертифікату» доплачує 
різницю між номіналом «Подарункового Сертифікату» та вартістю товару. Якщо варість покупки менша 
вказаного на Подарунковому Сертифікаті номінал – різниця покупцеві не відшкодовується. 

«Подарунковий Сертифікат» не підлягає поверненню. 
У випадку втрати «Подарунковий Сертифікат» відновленню не підлягає. 
Адміністрація супермаркету «NOVUS» має право не прийняти «Подарунковий Сертифікат» у випадку 

виникнення сумнівів щодо його дійсності або наявності пошкоджень «Подарункового Сертифікату». 
Придбання «Подарункового Сертифікату» свідчить про: 
- сплату Власником «Подарункового Сертифікату» його вартості, зазначеної на лицьовій стороні 

«Подарункового Сертифікату» в якості номіналу «Подарункового Сертифікату»; 
- згоду Власника «Подарункового Сертифікату» з цими Правилами. 
Термін дії «Подарункового Сертифікату»: один рік. 
 
 

 
ПІДПИСИ СТОРІН  

 
Покупець 

 
 
 
 
 
 
________________________ / __________________ / 
М. П. 
 

Продавець 
ТОВ «НОВУС УКРАЇНА» 

  
Генеральний директор 
  
 
 
_______________________/ М.Петкевич / 
М. П. 

 


