
ПРАВИЛА ОБІГУ ПОДАРУНКОВИХ КАРТ: 

Випуск та обслуговування (надання дисконтної знижки) Подарункових карт здійснює ТОВ 
«Деіра-Трейд»  

Територія обслуговування – інтернет-магазин  SANAHUNT LUXURY DEPARTMENT 
STORE, що знаходиться за адресою: Україна, 01103, м. Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 
10,оф.47 

1. ТЕРМІНИ ТА СКОРОЧЕННЯ  
1.1. Терміни та скорочення у цих Правилах вживаються в такому значенні: 
1.1.1. «Подарункова КАРТА» - код, що підтверджує право Покупця на отримання дисконтної 
знижки в межах номіналу подарункової карти при придбанні Покупцем на сайті sanahunt.com 
в інтернет-магазині SANAHUNT LUXURY DEPARTMENT STORE товарів та послуг, що в 
ньому реалізуються (надаються). Подарункова карта з присвоєним унікальним кодом  
надсилається на вказану клієнтом електронну пошту; Унікальний код надалі активується на 
сайті в особистому кабінеті. 
1.1.2. «Номінал Подарункової карти» - номінальна вартість Подарункової карти, зазначена в 
національній валюті України, якою обмежується максимальна сума знижки. 
1.1.3. Інтернет-магазин SANAHUNT LUXURY DEPARTMENT STORE -  інтернет-
платформа Продавця, що здійснює діяльність під знаком для товарів та послуг SANAHUNT.  
1.1.4. «Товар» – товар та/або група товарів, що реалізуються в Інтернет-магазині 
SANAHUNT LUXURY DEPARTMENT STORE та можуть бути придбані Покупцем з 
дисконтною знижкою з використанням  Подарункової карти. 
1.1.5. «Дисконтна знижка», «Знижка» - знижка на товар придбаний Покупцем в Інтернет-
магазині SANAHUNT LUXURY DEPARTMENT STORE з використанням Подарункової 
карти. 
1.1.6. «Покупець» - особа, що придбала в Продавця Подарункову карту. Покупець має право 
передати Подарункову карту будь-якій третій особі. В такому разі, до такої особи переходять 
всі права та обов‘язки, що випливають з цих Правил обігу Подарункової карти. Право на 
відновлення Подарункової карти переходить до третьої особи виключно за умови 
наявності в неї всіх необхідних для відновлення документів, передбачених даними 
Правилами. 

1.1.7. «Продавець» - ТОВ «Деіра-Трейд», або інша особа належним чином уповноважена 
ТОВ «Деіра-Трейд»   
1.1.8. «Третя особа» - особа, яка володіє Подарунковою картою. 
1.1.9. «Інформаційна база» - інформаційна база в яку вноситься інформація про Подарункові 
карти, які видані Продавцем, а саме про дату видачі Подарункової карти, її  номінал, код, 
термін дії, пред‘явлення при придбанні Товару тощо. 

1.1.10 Акт прийому-передачі – електронний лист, який містить Подарункову карту з 
присвоєним унікальним кодом та надсилається  на електронну пошту, вказану Покупцем, 
підтверджує отримання Подарункової карти Покупцем та в якому зазначається основна 
інформація щодо обігу Подарункової карти, строку її дії. 

2. ВВЕДЕННЯ В ОБІГ ПОДАРУНКОВИХ КАРТ  

2.1. Подарункова карта вводиться в обіг Продавцем з моменту укладення між Продавцем та 
Покупцем договору купівлі-продажу, отримання Продавцем грошових коштів за придбану 
Покупцем Подарункову карту та внесення відповідної інформації до Інформаційної бази. 
2.2. Подарункові карти можуть реалізовуватись як Продавцем безпосередньо, так і особами, 
які належним чином уповноважені Продавцем. Підтвердженням правомірності реалізації 
Подарункової карти є внесення відповідної інформації до Інформаційної бази Продавця.   



2.3. У разі використання на Подарункових картах позначень Покупця та/або третіх осіб, 
зареєстрованих як знаки для товарів та послуг, Покупець (відповідні треті особи) 
зобов'язується надати Продавцеві документ, який підтверджує згоду правовласника на 
розміщення знаку для товарів та послуг на подарунковій карті. 
2.4. У разі пред'явлення претензії правовласником до Продавця відносно використання знаку 
для товарів та послуг на подарункових картах, Покупець своїми силами і за свій рахунок 
врегульовує вказані претензії, а також відшкодовує Продавцеві реальний збиток, заподіяний 
вказаними правомірними претензіями, за винятком випадків, коли претензії пред'явлені 
унаслідок неправомірного використання знаку для товарів та послуг Продавця. 

3. ОБІГ ПОДАРУНКОВИХ КАРТ  

3.1. Покупець має право на свій розсуд передавати Подарункові карти третім особам 
(дієздатним та правоздатним третім особам). 
3.2. Продавець не перевіряє правомірність отримання Товару з Дисконтною знижкою третіми 
особами. Сама наявність у особи Подарункової карти, яка активується в особистому кабінеті 
на сайті sanahunt.com перед придбанням товару в  інтернет-магазині SANAHUNT LUXURY 
DEPARTMENT STORE є підставою для надання такій особі Дисконтної знижки при 
придбанні товару (під час надання послуги), за умови відсутності підстав вважати, що 
Подарункова карта підроблена  чи у випадку відсутності можливості ідентифікувати 
Подарункову карту, або за умови в ідсутност і коду Подарункової карти 
в Інформаційній базі Продавця. 
3.3. Продавець не несе відповідальності перед Покупцем за продаж Товару третім особам за 
Дисконтною знижкою на підставі Подарункової карти, що були придбані Покупцем, за умови 
дотримання Продавцем цих Правил обігу Подарункових карт. 
3.4. Початок терміну дії Подарункової карти визначений умовами договору купівлі – продажу 
Подарункової карти, укладеного між Продавцем та Покупцем. 
3.5. Кінцевий термін дії Подарункової карти вказаний в акті прийому-передачі Подарункової 
карти. Подарункова карта не прийматиметься для надання Дисконтної знижки, а Дисконтна 
знижка не надаватиметься починаючи з 00:00 годин з дати, наступної за датою припинення 
дії Подарункової карти, вказаної в акті прийому-передачі. 
3.6. При передачі Подарункової карти третій особі Покупець зобов‘язаний попередити таку 
третю особу про термін дії Подарункової карти та ознайомити із зазначеними Правилами. 
3.7. У випадку якщо Покупець або третя особа, яка володіє Подарунковою картою, до 
закінчення терміну дії Подарункової карти, не активувала код подарункової знижки в 
особистому кабінеті на сайті sanahunt.com для отримання Дисконтної знижки, зобов‘язання 
Продавця по наданню такої знижки вважаються виконаними в повному обсязі. В такому разі 
дія Подарункової карти не поновлюється, а грошові кошти сплачені при придбанні такої  
Подарункової карти – не повертаються. 
3.8. Особливості застосування Подарункових карт під час проведення в інтернет-магазині 
SANAHUNT LUXURY DEPARTMENT STORE рекламних та інших акцій, зазначаються у 
відповідних правилах на такі акції. Продавець має право обмежувати застосування 
Подарункових карт у відповідних акціях. 
3.9. Ризик випадкової втрати та/або пошкодження Подарункових карт, враховуючі т.ч. втрату, 
несе Покупець (відповідна третя особа, яка володіє такою  картою) з моменту підписання 
Продавцем та Покупцем акту приймання-передачі Подарункової карти. 
3.10. При придбанні Покупцем Подарункової карти безпосередньо в інтернет-магазині 
SANAHUNT LUXURY DEPARTMENT STORE акт приймання-передачі за згодою Покупця 
може не оформлюватися, а Покупець (відповідна третя особа, яка володіє такою 
Подарунковою картою) несе ризик випадкової втраті та/або пошкодження Подарункової 
карти, враховуючі в т.ч. його втрату, з моменту оплати вартості (ціни) Подарункової карти. 



3.11. Отримати знижку (Дисконтну знижку) в межах номіналу Подарункової карти можливо 
лише в інтернет-магазині SANAHUNT LUXURY DEPARTMENT STORE. 

4. НАДАННЯ ДИСКОНТНОЇ ЗНИЖКИ  

4.1. Покупець має право на отримання дисконтної знижки на Товар, що реалізується в 
SANAHUNT LUXURY DEPARTMENT STORE, на номінальну вартість Подарункової 
карти. 
4.1.1. У випадку придбання Покупцем Товару, за ціною, що дорівнює номінальній вартості 
або є меншою за номінальну вартість Подарункової карти, Покупець зобов‘язаний здійснити 
доплату у розмірі 10 грн. 
4.1.2. У випадку придбання Товару за ціною, що є вищою за номінал, доплата, передбачена п. 
4.1.1. цих Правил, Покупцем не проводиться, а здійснюється оплата суми, що становить 
різницю між ціною Товару та номіналом Подарункової карти. 
4.2. У випадку дострокового розірвання Покупцем (третьою особою, яка володіє 
Подарунковою картою) договору купівлі-продажу товару, знижка отримана таким Покупцем 
на підставі Подарункової карти при придбанні Товару Продавцем (третьою особою, яка 
володіє Подарунковою картою) не повертається. Поверненню підлягає винятково сума, що 
сплачена Покупцем відповідно до п.4.1.1. та п. 4.1.2.цих Правил. 
4.3. Договір купівлі-продажу товару розривається на підставах та у порядку, передбаченому 
чинним законодавством України з урахуванням п. 4.2. цих правил. 
4.4. Зобов‘язання Продавця по наданню Покупцю (третій особі, яка володіє Подарунковою 
картою) Дисконтної знижки на Товар, обмежуються строком дії Подарункової карти, 
товарним асортиментом, наявним у інтернет-магазині SANAHUNT LUXURY 
DEPARTMENT STORE та відповідним номіналом Подарункової карти, графіком роботи 
інтернет-магазину SANAHUNT LUXURY DEPARTMENT STORE, а також іншими 
умовами даних Правил обігу Подарункових карт. 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. РОЗВ‘ЯЗАННЯ СПОРІВ  

5.1. Всі спори, що виникають з питань обігу Подарункових карт вирішуються шляхом 
переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом 
переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та 
підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства. 
5.2. Дисконтна знижка діє лише після активації коду Подарункової карти в особистому 
кабінеті на сайті sanahunt.com перед проведенням розрахунку за товар. При втраті коду 
Подарункової карти  Покупець має право звернутися до Продавця з вимогою щодо реалізації 
можливості заміни втраченої, пошкодженої Подарункової карти. Покупець має право 
заявити зазначену вимогу виключно за наявності документів, які підтверджують 
правомірність придбання Подарункової карти та відсутності факту реалізації права на 
дисконтну знижку за цією Подарунковою картою третіми особами на момент звернення. 

Продавцем розглядається зазначена вимога Покупця і в кожному індивідуальному 
випадку приймається рішення щодо можливості/неможливості заміни втраченої, 
пошкодженої Подарункової карти.  

5.3. Повернення грошових коштів, сплачених при придбанні Подарункової карти, при втраті 
та невикористанні в період дії Подарункової карти не здійснюється. 
5.4. Продавець звільняється від відповідальності за наслідки втрати або передачі Покупцем 
Подарункової карти третій особі. 

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ  
6.1. Продавець залишає за собою право вносити зміни та доповнення до даних Правил обігу 
Подарункової карти. Будь-які зміни та доповнення до цих Правил обігу Подарункової карти 



не підлягають попередньому погодженню з Покупцем чи відповідною третьою особою. 
Продавець інформує про внесення змін та доповнень до даних Правил обігу Подарункової  
карти  шляхом їх оприлюднення на сайті або в SANAHUNT LUXURY DEPARTMENT 
STORE. 
 6.2. У випадку, якщо Покупець (третя особа, яка володіє Подарунковою картою) не отримав 
Дисконтну знижку з будь яких причин (крім випадків, коли це сталося з вини Продавця), 
такий Покупець (третя особа, яка володіє Подарунковою картою) не має можливості 
отримати в обмін нову Подарункову карту чи отримати від Продавця будь-яку компенсацію. 
6.3. Ці Правила є договором приєднання відповідно до вимог ст. 634 ЦК України. Укладення 
такого договору можливо винятково шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого 
договору. Покупець (третя особа, яка володіє Подарунковою картою) погоджуються з цими 
Правилами обігу Подарункових карт та зобов’язуються їх виконувати. 


