
Умови та правила користування картками LT    UA 
 

1. UAB Gera dovana (далі – «Gera dovana») здійснює проєкт LT     UA, під час якого випускаються картки цільового призначення 
для підтримки жителів України, які прибувають до Литви через військові дії, що відбуваються в Україні. 

2. Картки жителям України, які прибули до Литви через військові дії, що відбуваються в Україні, передає тільки Литовське 
товариство Червоного Хреста в установленому ним порядку. 

3. Цей документ встановлює умови та правила користування (далі – «Правила») тільки для власників карток LT    UA (далі – 
«Картка»).  

4. Поняття, що вживаються в цих Правилах:  
4.1. «Картка» – це спеціальна картка, бланк або інший стійкий носій встановленої форми з інформацією Картки, яка надає 

власникові Картки право купувати товари або послуги, що продаються Партнером. 
4.2. «Власник» – особа, якій Литовське товариство Червоного Хреста передало Картку для її використання. 
4.3. «Партнер» – фізична або юридична особа, що здійснює торгівлю й надає послуги, за які можна розраховуватися 

Карткою. Список партнерів надається на інтернет-сайті www.ltlovesua.lt  
5. Картка призначена для багаторазового використання, тобто наявну на ній суму грошей можна використовувати за кілька 

разів, купуючи товари або послуги в різних Партнерів. 
6. Інформація, яка зазначається та / або записується на Картці: Назва, ідентифікаційні номери (надаються цифрами, графічними 

кодами), інша інформація, необхідна для належного інформування Власника, виконання функцій Картки. 
7. На Картці може зазначатися та / або записуватися наступна інформація: вартість (номінал) Картки, дати початку та закінчення 

терміну дії Картки. Якщо ця інформація на картці не вказується, її можна безкоштовно дізнатися на інтернет-сайті Gera dovana 
https://www.geradovana.lt/dovanu-cekiu-savitarna або за допомогою смартфона, зісканувавши QR-код картки, 
зателефонувавши в Gera dovana +370 5 205 2099. 

8. «QR-код картки» – наявна на Картці двомірна сітка чорних крапок на білому тлі, направивши на яку свій мобільний пристрій 
із завантаженим на нього спеціальним безкоштовним програмним додатком (QR code reader), і зчитавши QR-код Картки, 
Власник може бачити залишок на Картці та термін її дії. 

9. У всіх випадках Картка дійсна до 31 березня 2023 року. Термін дії Картки може бути продовжений за спільною угодою між 
Gera dovana й Литовським товариством Червоного Хреста.   

10. Враховуючи право Власника Картки на недоторканність персональної інформації, Gera dovana не збирає інформацію про його 
особу. 

11. Картки видаються з номіналами в 50 EUR та 100 EUR. 
12. Картка не обмінюється на іншу картку, а також не продовжується й не обмінюється на гроші. 
13. Після останнього розрахунку, коли залишок на Картці становить 0,00 EUR, Картка повинна бути віддана її Власникові, щоб він 

міг скористатися знижками, які застосовуються з Карткою. 
14. Карткою не можна розраховуватися за тютюнові вироби та алкогольні продукти, послуги азартних ігор або за знову придбану 

картку. 
15. Якщо ціна товару (товарів), за який (які) проводиться розрахунок Карткою, перевищує номінальну вартість Картки, відсутню 

суму Власник може доплатити додатково. Якщо ціна товару (товарів), за який (які) проводиться розрахунок Карткою, менша, 
ніж номінальна вартість Картки, з Картки зчитується тільки сума, необхідна для оплати товару (товарів). 

16. Протягом часу, поки Картка дійсна й на ній є необхідний залишок грошей, за покупки нею розрахуватися можна необмежену 
кількість разів. 

17. Картка також може використовуватися в якості знижкової картки: щоб знижка була надана, Картку потрібно показати в місці 
надання послуг або продажу товарів Партнера. Пропозиції та умови партнерів надані тут www.ltlovesua.lt. 

18. Партнер має право не приймати для розрахунку Картку, якщо вона зіпсована, неможливо прочитати / зчитати ідентифікаційні 
номери. 

19. При поверненні товарів, за які розрахунок (повністю або частково) був здійснений Карткою, Партнер (магазин, якому 
повертаються товари) має право ту грошову суму, яка була оплачена Карткою, клієнтові повернути також Карткою протягом 
7 (семи) днів з повернення товарів. 

20. Якщо Картка зіпсована, проте її можна ідентифікувати (прочитати / зчитати ідентифікаційні номери Картки), Власник може в 
місці фізичної торгівлі Gera dovana за адресою Jasinskio g. 16A, Vilnius обміняти Картку на нову. 

21. Якщо Картка зіпсована та її ідентифікувати неможливо, така Картка назад не приймається, і Власникові такої Картки не 
надається послуга обміну Картки.  

22. Картка може не прийматися як засіб розрахунку, якщо є підозра, що Картка є підробленою, або вона пошкоджена. 
23. З моменту передачі Картки Власникові він сам особисто несе відповідальність за безпеку Картки. Власник забезпечує, щоб 

ідентифікаційні дані Картки (номери, графічні коди тощо) не стали відомі третім особам (які, скориставшись 
ідентифікаційними номерами Картки, могли б підробити картку, скористатися нею та / або іншим чином зашкодити інтересам 
Власника Картки). Власник Картки, дізнавшись, що ідентифікаційні дані Картки можуть стати відомими третім особам, 
зобов'язаний негайно скористатися цією Карткою для розрахунку або здійснити обмін Картки, або звернутися до 
правоохоронних органів. З моменту передачі Картки Литовському товариству Червоного Хреста Gera dovana перестає нести 
відповідальність за безпеку Картки, а Литовське товариство Червоного Хреста перестає нести відповідальність за безпеку 
Картки з моменту її передачі Власникові. 

24. Якщо Власник Картки порушив ці правила та / або правові акти Литовської Республіки та / або зайнявся діяльністю, яка може 
вважатися свідомим нанесенням шкоди компанії Gera dovana, Партнерам, Литовському товариству Червоного Хреста, іншим 

власникам Карток або іншим учасникам проєкту LT     UA, Картка Власника може бути анульована, цій особі може бути 
відмовлено у видачі нових Карток або в наданні послуг, пов'язаних з розповсюдженням Карток, про цю особу та її дії може 
бути повідомлено правоохоронним органам. 

25. Ці умови та правила користування Картками можуть бути змінені після оголошення про зміни не пізніше ніж за 1 день у той 
самий спосіб, яким були оголошені ці правила. 

26. Інформація про картки надається в інтернеті за адресою  www.ltlovesua.lt , www.geradovana.lt, за телефонніим номером Gera 
dovana +370 5 205 2099. 
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27. Список місць, у яких дійсна Картка, надається на сторінці www.ltlovesua.lt. Докладний список Партнерів, за товари й послуги 
яких можна розрахуватися Карткою, а також винятки, коли Картка недійсна, надається за адресами 
https://www.akropolis.lt/en/vilnius/gift-card, https://www.ozas.lt/dovanu-kuponas/, https://www.panorama.lt/en/gift-card/.  

28. Власник Картки або інша зацікавлена особа має право заявити письмову претензію компанії Gera dovana щодо неналежного 
адміністрування Карток за адресою: UAB Gera dovana, J. Jasinskio g. 16A, LT-03163, Vilnius, Lietuva / Литва. Gera dovana протягом 
30 днів розглядає претензію та зацікавленій особі надає відповідь у центральному офісі Gera dovana, поштою, електронною 
поштою або іншим узгодженим способом. 

29. Ці правила дійсні з 01.04.2022. 

http://www.ltlovesua.lt/
https://www.akropolis.lt/en/vilnius/gift-card
https://www.ozas.lt/dovanu-kuponas/
https://www.panorama.lt/en/gift-card/

