
Розширені правила використання Подарункових сертифікатів 
(прикріплений файл на сайті): 

 
 
1. Подарунковий сертифікат (пластикова картка з вказаним номіналом та 

визначеного строку дії) надає право Покупцю придбати протягом строку дії 

сертифікату товар в магазині Продавця із асортименту, який є в наявності на дату 

придбання, за виключенням іншого подарункового сертифікату, та за ціною, 

дійною на момент придбання товару, .на суму, яка відповідає номіналу 

Подарункового сертифікату.  
2. Подарункові сертифікати можна придбати у всіх магазинах Лео Кераміка, а 

також замовити з доставкою в інтернет-магазині leoceramika.ua 
3. Подарунковий сертифікат не є платіжним документом, платіжним засобом, або 

цінним папером. 
4. Подарунковий сертифікат автоматично стає активним відразу з моменту його 

придбання. 

5. Подарунковий  сертифікат діє на всі категорії товарів, що представлені у 

магазинах Лео Кераміка. 
6. З подарунковим сертифікатом можна здійснити разову покупку на суму, рівну 

його номіналу. 

7. Після здійснення покупки сертифікат вилучається. 

8. Сертифікат можна  обміняти на Товар у будь-якому магазині  мережі Лео 

Кераміка. 

9. Якщо сума покупки більша суми сертифікату - різницю вартості  слід 

доплатити, якщо сума покупки менша суми сертифікату - різниця  не  

компенсовується, не переноситься при наступних покупках, виплаті у будь-якій 

формі не підлягає. Після здійснення купівлі товару із застосуванням 

Подарункового сертифікату на суму, яка є меншою ніж його номінальна вартість 

зобов'язання Продавця Подарункового сертифікату вважаються виконаними в 

повному обсязі. 

10. Сертифікат не може бути використаний при оплаті в інтернет-магазині Лео 

Кераміка. 

11. Кількість сертифікатів для оплати покупки необмежена, їх можна підсумувати. 

12. Розбити номінал сертифікату на кілька різних оплат не можна. 

13. Сертифікат не підлягає поверненню і відновленню в разі втрати. 

14. Сертифікат не підлягає обміну на грошові кошти. 

15. При здійсненні придбання товару з використанням Подарункового сертифікату 

у мережі магазинів Продавця Покупець повинен пред'явити Подарунковий 

сертифікат до оформлення купівлі товару, який він бажає отримати. 



16. Зобов'язання Продавця Подарункового сертифікату обмежується терміном 

його дії, товарним асортиментом, наявним у магазині Продавця, номіналом 

Подарункового сертифікату, графіком роботи магазину Продавця, а також іншими 

умовами цих Правил використання Подарункового сертифікату. 

17. Термін дії сертифікату:  366 днів з дня продажу. 

18. Реєстр дати видачі сертифікатів зберігається у адміністрації. Дізнатись термін 

дії сертифікату можна за телефоном: 0 800 21 88 55  

19.  У випадку, якщо протягом терміну дії Подарункового сертифікату Покупцем не 

реалізоване право на придбання товару то зобов'язання Продавця Подарункового 

сертифікату вважаються припиненими на наступний день після закінчення його дії, 

грошова сума, сплачена за Подарунковий сертифікат поверненню не підлягає та 

залишається в розпорядженні Продавця. 

20. Термін дії Подарункового сертифікату не може бути зміненим, продовженим 

або відновленим. 

21. Подарунковий сертифікат не підлягає поверненню та зворотній конвертації в 

грошовий еквівалент. 

22. У разі розірвання договору роздрібної купівлі-продажу, покупець повертає 

товар в тому обсязі, в якому він був придбаний. Часткове повернення товару 

Законом не передбачено. Покупцю повертається сертифікат аналогічного 

номіналу, та кошти (тільки у випадку,якщо сума покупки була більше номіналу 

сертифікату). 

23. Усунення недоліків та/або істотних недоліків товару, придбаного з 

використанням Подарункового сертифікату проводиться на підставах та у порядку, 

що передбачені чинним законодавством України. 

24. Продавець Подарункового сертифікату залишає за собою право вносити зміни 

та доповнення до цих Правил використання Подарункового сертифікату. 

25. Будь-які зміни та доповнення не підлягають попередньому погодженню з 

Покупцем. 

26. Продавець Подарункового сертифікату інформує про внесення змін та 

доповнень до цих Правил використання Подарункового сертифікату шляхом їх 

оприлюднення на сайті: www.leoceramika.com. 

27. Продавець Подарункового сертифікату звільняється від обов'язку по наданню 

товару за втраченим (пошкодженим) Подарунковим сертифікатом або від 

обов'язку сплачених Покупцем грошових коштів при придбанні такого 

(втраченого/пошкодженого) Подарункового сертифікату та відповідно звільняється 

від відповідальності за відмову від надання товару або повернення грошових 

коштів у випадку втрати (пошкодження) Подарункового сертифікату. 

28. Втрачений (пошкоджений) Подарунковий сертифікат поновленню не підлягає. 



29. Продавець Подарункового сертифікату має право не приймати Подарунковий 

сертифікат у випадку наявності сумнівів в його оригінальності та/або наявності 

пошкоджень. 

30. Ризик випадкової втрати, пошкодження Подарункового сертифікату несе 

Покупець з моменту його придбання. 

31. Придбанням Подарункового сертифікату, придбанням товару з використанням 

Подарункового сертифікату Покупець засвідчує факт ознайомлення з даними 

Правилами та підтверджує свою згоду з цими Правилами використання 

Подарункового сертифікату. 

 


