
Даруйте сертифікат 5G.IN.UA, і ви завжди вгадаєте з 
подарунком! 

  

Ще більше зручних форматів 

Подарункові сертифікати тепер доступні і у вигляді скретч-карти. 
Просто введіть код скретч-сертифікату при оплаті замовлення, і його номінал спишеться з суми замовлення. 
Все, сертифікат застосований. 

  

Що таке подарунковий сертифікат? 

Подарунковий сертифікат - це попередній платіж, який дає можливість купувати товари на суму, 
еквівалентну його номіналу. У нас ви можете вибрати електронні або фізичні сертифікати номіналом від 50 
до 4999 гривень. 

  

Корпоративним кліентам 

За допомогою наших сертифікатів ви зможете зробити подарунки будь-якій кількості співробітників і ділових 
партнерів, включаючи тих, хто перебуває в інших містах України. Використовувати сертифікат можна для 
покупки різних товарів з асортименту на нашому сайті. До ваших послуг - великий вибір номіналів 
сертифікатів. 

  

Правила використання подарункового сертифіката: 

  

Як придбати? 
Придбати сертифікат можна тільки на сайті 5G.IN.UAЗберігайте чек на покупку сертифіката на випадок спірних 
ситуацій.У разі втрати сертифіката, в тому числі крадіжки, сертифікат не може бути відновлений і кошти 
неможливо повернути через відсутність персоніфікації особи, що володів сертифікатом. 
  
Як застосовувати? 
Сертифікатом можна оплатити товари на сайті 5G.IN.UA 
Скретч-сертифікат не є іменним. Будь-хто може використовувати його. 
Сертифікат можна застосувати тільки для одного замовлення. При цьому номінал сертифіката списується 
повністю. 
Якщо вартість покупки менше, ніж номінал сертифіката, різниця між вартістю не повертається. Якщо вартість 
покупки перевищує номінал, різницю між вартістю товару і номіналом сертифікату слід оплатити окремо. 
Оплатити товари за допомогою сертифіката можуть тільки фізичні особи. Для юридичних осіб ця послуга 
недоступна. 
  
Обмеження щодо використання сертифіката 
Оплатити товари за допомогою сертифіката можуть тільки фізичні особи. 
Сертифікат можна застосовувати для покупки товарів тільки на сайті 5G.IN.UA. 
Оплатити сертифікатом можна тільки товар. Якщо у вартість замовлення входить доставка, її потрібно буде 
оплатити окремо. 
Сертифікат не може бути використаний для отримання готівкових коштів. 
  
Додаткові умови використання 
Термін дії сертифіката - 12 місяців від дати покупки. 
Сертифікат не підлягає поверненню і не може бути використаний для отримання грошових коштів. 
 


