
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 кожну одиницю штучного товару, та 0,01грн. 
за кожні 100г вагового товару. 

«Подарунковий Сертифікат» є платіжним документом, тобто грошовим еквівалентом, що дорівнює 
вказаному номіналу. Подарунковими сертифікатами можливо оплатити алкогольну продукцію та табачні 
вироби. 

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

«Подарункові Сертифікати» можна придбати за готівкові кошти або шляхом безготівкового 
розрахунку. Сертифікати не можливо придбати за бонуси. Також, за придбання Подарункових сертифікатів 
неможливо отримати знижку у вигляді бонусів на бонусну картку NOVUS. 

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». 

В чеку на оплату товару, в якому сканується «Подарунковий сертифікат» можна також використати 
бонусну картку або інший платіжний засіб (готівка, банківська картка, тощо) 

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 в розпорядженні мережі супермаркетів «NOVUS» і поверненню 
не підлягає. 

Термін дії «Подарункового Сертифікату» - 1 календарний рік з моменту придбання подарункового 
сертифікату та його безпосередньої активації одразу після оплати. 

«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». 

«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 вартість 
покупки менша вказаного на Подарунковому Сертифікаті номінал – різниця покупцеві не відшкодовується.  

«Подарунковий Сертифікат» не підлягає поверненню або обміну на будь-який грошовий еквівалент. 

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». Якщо термін «Подарункового сертифікату» вийшов, Адміністрації супермаркету «NOVUS» 
має право вилучити його у клієнта. 

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. 
 
Використаний «Подарунковий Сертифікат» залишається у касира супермаркету «NOVUS». 


