
 

ДОПОВНЕННЯ 

до Загальних умов покупки в оптових торгових центрах 

ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна» (далі - METRO) 

 

УМОВИ ПРИДБАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ 

ПОДАРУНКОВИХ СЕРТИФІКАТІВ 

в мережі торговельних центрів METRO ТОВ «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА» 

Затверджено наказом Директора з 

продажів Товариства № 84-ОД      

від 22 лютого 2019 року. 

Ці Умови придбання та використання подарункових сертифікатів в мережі торговельних 

центрів МETRO ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна» є невід’ємною частиною  Загальних 

умов покупки в оптових торгових центрах ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна» (далі – 

МЕТРО або Товариство ) 

1. Товариство продає Подарункові Сертифікати своїм клієнтам  (надалі -  Покупці, або 

Покупець) згідно з  цими Умовами, або ж на підставі окремих Договорів поставки, 

укладених між Товариством та його клієнтами.  

2. Ці Умови регулюють порядок придбання Подарункових сертифікатів безпосередньо в 

Торговельних центрах Товариства за умови оплати їх вартості безпосередньо на касі. 

Умови придбання Сертифікатів з оплатою шляхом безготівкового розрахунку 

регулюються  умовами окремих Договорів поставки.  

3. Під Подарунковим Сертифікатом (надалі по тексту також - Сертифікат) розуміється  

документ, що складається Товариством, є підтвердженням внесеної Покупцем 

передоплати та надає право його пред’явнику  придбати (отримати у власність) 

товари в будь-якому з Торговельних центрів Товариства,  з асортименту, наявного у 

відповідному Торговельному центрі на дату отримання таких товарів, на суму, 

визначену в Сертифікаті, а також містить наступні реквізити: номінал сертифікату, 

строк  дії сертифікату, тощо. Вартість Сертифікату дорівнює номіналу, вказаному на 

ньому. Номінали сертифікатів, які  пропонуються до Продажу Товариством: 300 грн, 

500 грн та 1000 грн з ПДВ 

4. Подарункові сертифікати можуть придбати всі клієнти Товариства. 

5. Покупець здійснює оплату за Товар на касі відповідного Торговельного центру 

Товариства у розмірі 100% вартості Подарункових Сертифікатів, безпосередньо при 

отриманні Сертифікатів.  

6. Отримання (придбання) Сертифікатів супроводжується наданням передбачених 

законодавством первинних документів Умови використання Подарункового 

Сертифікату: 

6.1.Сертифікат може використати з метою  отримання товарів в Торговельних 

Центрах виключно зареєстрований клієнт Товариства, який є фізичною особою, 

або фізичною особою-підприємцем не платником ПДВ (надалі – Пред’явник ) , у 

володінні якого перебуває Сертифікат та який пред’явив його Товариству. 

Якщо тримач Сертифікату не є зареєстрованим клієнтом Товариства, він має 

зареєструватися клієнтом Товариства, пред’явивши документ, що посвідчує 

особистість, та отримати персональну картку клієнта в будь-якому Торговельному 

Центрі Товариства. 



6.2.Для того, щоб використати Подарунковий Сертифікат, Пред’явник  має надати  

даний Сертифікат касиру на касовій зоні Торговельного центру Товариства під час 

безпосереднього придбання Товару. 

6.3.Подарунковий Сертифікат може бути використаний виключно під час однієї 

операції (придбання товару за одним фіскальним чеком). Під час придбання 

Товару за допомогою Сертифікату загальна вартість придбаного Товару повинна 

перевищувати номінал Сертифікату не менше ніж на 5%, різниця має бути 

оплачена Пред’явником під час безпосереднього придбання Товару готівкою або 

платіжною карткою.  

У випадку, якщо вартість обраного Товару є меншою, використання Сертифікату 

не є можливим. 

Придбання Сертифікату неможливе при сплаті за товар купоном на знижку на 

придбання товарів у METRO (ваучером).  

МЕТРО вважається таким, що передав право власності на Товар Пред’явнику, а 

Пред’явник  таким, що отримав таке право власності після (і)отримання Товару 

Пред’явником у торгівельному центрі МЕТРО та (іі) видачі відповідного 

фіскального чеку Пред’явнику. 

6.4.Подарунковий Сертифікат має бути використаний у термін, зазначений на ньому. 

В іншому випадку Сертифікат втрачає свою дію та не може бути використаний  з 

метою отримання права власності на товари, вказані в п.3 цих Умов після настання 

зазначеної дати. 

7. Сплачена Покупцем вартість переданих Сертифікатів (ту) не повертається. 

8. Покупець та/або Пред’явник не має(ють) права обміняти Сертифікати на гроші та 

вони не підлягають поверненню. У випадку втрати, Сертифікат відновленню не 

підлягає. 

9. Покупець несе повну відповідальність за подальше збереження Сертифікатів та їх 

поширення серед Пред’явників. Товариство не перевіряє повноважень у Пред’явника 

правомірність набуття Пред’явником Сертифікату та не здійснює перевірку 

правомірності набуття Сертифікату Пред’явником. 

10. Ці Умови набувають чинності з 01 березня 2019 року та діють для всіх торговельних 

центрів Товариства на території України та діють до їх скасування Товариством. 

11. Ці Умови не змінюють Загальних умов покупки в оптових торгових центрах 

ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна», а є їх невід’ємною частиною. 

12. Товариство залишає за собою право періодично переглядати та вносити зміни до цих 

Умов. Актуальна версія цих Умов розміщується на сайті Товариства www.metro.ua.  

13. У випадку придбання Сертифікатів в мережі Торговельних центрів Товариства, 

Покупці погоджуються з цими Умовами та підтверджують їх виконання, а також 

зобов’язуються довести умови використання Сертифікатів до Пред’явників.  

 

 

 

http://www.metro.ua/

