ПРАВИЛА
проведения и условия участия в акции «Мурррчите вместе и
выигрывайте!
1. Общие условия
1.1. Рекламная акция проводится среди неопределенного круга лиц, в целях
формирования и поддержания интереса к продукту, маркированному
товарным знаком Whiskas®, Dreamies®.
1.2. Наименование Акции – «Мурррчите вместе и выигрывайте!»
(далее – Акция).
1.3. Акция проводится в отношении всех консервированных полнорационных
кормов (в паучах) торговой марки Whiskas®, массой нетто 75 грамм
каждый, Dreamies®, массой нетто 30 грамм, 60 грамм и 140 грамм
(далее – «Акционный продукт»).
1.4. Организатором Акции является ТОО «Progression CA» (Прогрэшен Си Эй),
зарегистрированного по адресу: 050044, Республика Казахстан,
Медеуский район, Город Алматы, Улица Сызганова, дом №1, тел 313-1393 (далее – Организатор), по поручению ТОО «Марс Казахстан»,
зарегистрированного по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, улица
Кунаева, 77 (далее – Заказчик Акции).
1.5. Территория проведения Акции – Республика Казахстан
1.6. Место проведения Акции - на интернет-сайте Акции https://whiskaspromo.kz (далее – Сайт).
1.7. Общий срок Акции (включая срок предоставления призов): с 20 июня
2022 года по 25 сентября 2022 года.
1.8. Срок проведения Акции, а именно Период приема заявок на участие в
Акции: с 20 июня 2022 года по 14 августа 2022 года (далее – Период
проведения Акции).
ВНИМАНИЕ: Стать участником Акции можно в период с 20 июня 2022 года
с 00 часов 00 минут по времени Нур-Султана по 14 августа 2022 года до 23
часов 59 минут по времени Нур-Султана (здесь, ранее и далее – Период
приема заявок на участие в Акции).
1.9.
Общий срок определения Победителей Акции:
1.10. Период определения лиц, получивших право на получение призов, в
порядке, определенном настоящими Правилами - с 28 июня 2022 года по
25 сентября 2022 года;
1.11. Общий срок объявления Победителей Акции на Сайте:
еженедельно в период с 04 июля 2022 года по 25 сентября 2022 года:
1.12. Официальные правила Акции (далее – Правила) размещаются на
Cайте https://whiskas-promo.kz
1.13. Ознакомиться с Правилами и условиями проведения Акции можно на
Сайте https://whiskas-promo.kz.
1.14.

«Бірге пырррылдаңыз да, ұтысқа ие болыңыз!» акциясын өткізу
және оған қатысу шарттарының
ЕРЕЖЕЛЕРІ
1. Жалпы шарттар
1.1. Жарнамалық акция Whiskas®, Dreamies® тауар белгілерімен
таңбаланған өнімге қызығушылықты қалыптастыру және қолдау
мақсатында белгісіз тұлғалар арасында өткізіледі.
1.2. Акцияның атауы – «Бірге пырррылдаңыз да, ұтысқа ие болыңыз!»
(әрі қарай – Акция).
1.3. Акция әрқайсысының (паучтердегі) таза салмағы 75 грамм болатын
Whiskas®, таза салмағы 30 грамм, 60 грамм және 140 грамм
болатын Dreamies® сауда белгісінің барлық консервіленген толық
рационды азықтарына (әрі қарай – «Акциялық өнім») қатысты өткізіледі.
1.4. Акция Ұйымдастырушысы Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Қонаев
көшесі, 77 мекенжайы бойынша тіркелген «Марс Қазақстан» ЖШС (әрі
қарай – Акцияға Тапсырыс беруші) тапсырысы бойынша 050044,
Қазақстан Республикасы, Медеу ауданы, Алматы қаласы, Сызғанов
көшесі, №1-үй, тел. 313-13-93 (әрі қарай – Ұйымдастырушы) мекенжайы
бойынша тіркелген «Progression CA» (Прогрэшен Си Эй) ЖШС болып
табылады.
1.5. Акцияның өткізілу аумағы – Қазақстан Республикасы
1.6. Акцияның өткізілу орны – https://whiskas-promo.kz (әрі қарай – Сайт)
Акцияның интернет сайты.
1.7. Акцияның жалпы мерзімі (жүлделерді беру мерзімін қоса алғанда) 20
маусым 2022 жыл – 25 қыркүйек 2022 жыл.
1.8. Акцияның өткізілу мерзімі, атап айтқанда, Акцияға қатысуға
өтінімдерді қабылдау кезеңі: 20 маусым 2022 жыл – 14 тамыз 2022 жыл
(әрі қарай – Акцияның өткізілу кезеңі).
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: 2022 жылғы 20 маусымда Нұр-Сұлтан уақыты
бойынша сағат 00:00 минуттан бастап 2022 жылғы 14 тамызда Нұр-Сұлтан
уақыты бойынша сағат 23:59 минутқа дейін (осы жерде, бұрын және әрі
қарай – Акцияға қатысуға өтінімдерді қабылдау кезеңі) Акция қатысушысы
болуға болады.
1.9.
Акция Жеңімпаздарын анықтаудың жалпы мерзімі:
1.10. Осы Ережелерде анықталған тәртіппен жүлделер алу құқығына ие
болған тұлғаларды анықтау кезеңі: 2022 жылғы 28 маусым – 2022 жылғы
25 қыркүйек;
1.11. Сайтта Акция Жеңімпаздарын жариялаудың жалпы мерзімі: апта
сайын 2022 жылғы 04 шілде – 2022 жылғы 25 қыркүйек:
1.12. Акцияның ресми ережелері (әрі қарай – Ережелер)
https://whiskas-promo.kz сайтында орналастырылады
1.13. Акцияны өткізу ережелерімен және шарттарымен https://whiskaspromo.kz сайтында танысып шығуға болады.

Способы информирования об Акции:
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1.15.

1.16.

Объявление об Акции, а также информация об Организаторе, правилах
проведения Акции, порядке определения Победителей Акции,
количестве Призов по результатам Акции, сроках, месте и порядке их
получения размещается в сети Интернет на Сайте https://whiskaspromo.kz.
Об изменениях условий проведения Акции Участники Акции
информируются путем размещения новостного анонса на Сайте Акции.

1.14.
1.15.

1.16.
1.17. Акция не является лотереей.
2.
Условия, при соблюдении которых физическое лицо становится
участником Акции
2.1.
К участию в Акции допускаются дееспособные граждане
Республики Казахстан и лица, имеющие вид на жительство в
Республике Казахстан, постоянно проживающие на территории
Республики Казахстан в период проведения Акции, достигшие к
моменту проведения Акции 13 лет (далее – Участник Акции).
Несовершеннолетние лица (с 13 до 18 лет), родившиеся на территории
Республики Казахстан, родители, которых являются гражданами
Республики Казахстан или лицами, имеющими вид на жительство в
Республике Казахстан, вправе участвовать в Акции только с согласия
одного из родителей и/или опекуна.
2.2. К участию в Акции не допускаются:
1) работники Заказчика Акции и Организатора, члены их семей;
2) лица, представляющие интересы Организатора и Заказчика
Акции;
3) лица, признанные в установленном порядке аффилированными с
Организатором и Заказчиком Акции;
4) работники и представители третьих лиц, имеющих
установленные гражданско-правовые и иные отношения с
Организатором и Заказчиком Акции, связанные
с организацией и/или проведением Акции, а также члены их
семей;
5) лица без гражданства и граждане других государств, не
имеющие вида на жительство в Республике Казахстан.
2.3.

2.4.

Акция туралы ақпараттандыру әдістері:
Акция туралы хабарландыру, сондай-ақ Ұйымдастырушы, Акцияны өткізу
ережелері, Акция жеңімпаздарын анықтау тәртібі, Акция нәтижелері
бойынша жүлделер саны, оларды алу мерзімдері, орны және тәртібі
туралы ақпарат Интернет желісіндегі https://whiskas-promo.kz сайтында
орналастырылады.
Акцияны өткізу ережелерінің өзгергені туралы Акция Қатысушыларына
Акция Сайтында жаңалықты анонстау арқылы хабарлайды.

1.17. Акция лотерея болып табылмайды.
2.
Акция қатысушысы болу үшін жеке тұлғаның сақтайтын
шарттары
2.1.
Акцияға Акцияның өткізілу кезеңінде Қазақстан
Республикасының аумағында тұрақты тұратын, Акцияның
өткізілу кезеңінде 13 жасқа толған Қазақстан Республикасының
әрекет етуге қабілетті азаматтары мен Қазақстан Республикасында
тұруға ықтиярхаты бар тұлғалар қатыстырылады (әрі қарай – Акция
Қатысушысы). Ата-аналары Қазақстан Республикасының азаматтары
немесе Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар тұлғалар
болып табылатын Қазақстан Республикасының аумағында туған
кәмелетке толмаған тұлғалар (13 жас пен 18 жас аралығындағы) атаанасының және/немесе қамқоршысының біреуінің келісімімен ғана
Акцияға қатысуға құқылы.
2.2. Акцияға келесі тұлғалар қатыстырылмайды:
1) Акцияға Тапсырыс берушінің және Ұйымдастырушының
қызметкерлері, олардың отбасы мүшелері;
2) Акция Ұйымдастырушысы мен Акцияға Тапсырыс берушінің
мүддесін қорғайтын тұлғалар;
3) Акция Ұйымдастырушысымен және Акцияға Тапсырыс берушімен
белгіленген тәртіпте үлестес деп танылған тұлғалар;
4) Акция Ұйымдастырушысымен және Акцияға Тапсырыс берушімен
белгіленген және Акцияны
ұйымдастыруға және/немесе өткізуге байланысты азаматтыққұқықтық және өзге де қатынастары бар үшінші тұлғалардың
қызметкерлері мен өкілдері, сондай-ақ олардың отбасы
мүшелері;
5) азаматтығы жоқ тұлғалар және Қазақстан Республикасында
тұруға ықтиярхаты жоқ басқа мемлекеттердің азаматтары.

Участвуя в Акции, Участник Акции подтверждает ознакомление и полное
согласие с Правилами Акции и принятие на себя обязательства
соблюдать все их условия и требования.
Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо в Период приема
заявок на участие

2.3.

2

Акция Қатысушысы Акцияға қатыса отырып, Акция Ережелерімен

в Акции:
Приобрести Акционный продукт в количестве не менее 1 (одной) единицы
Акционного продукта, указанного в п 1.3.
2)
Пройти короткую регистрацию на сайте https://whiskas-promo.kz или в
Telegram-боте @whiskaspromokz_bot
3)
Подтвердить номер мобильного телефона, путем ввода короткого кода,
полученного посредством SMS на номер мобильного телефона, указанного в
регистрационных данных;
2.5. После прохождения регистрации, участнику открывается возможность
принять участие в игре:
2.5.1. Нажав кнопку «МУРРЧАТЬ»:

За определённый отрезок времени участнику необходимо повторить
мурчание кота.
2.5.2. После прохождения урока мурчания участник получает сообщение с
информацией о наименовании приза, в розыгрыше которого он может
принять участие на этой неделе. Для участия в розыгрыше
еженедельного приза участнику необходимо отсканировать посредством
камеры на мобильном телефоне или камеры компьютера штрих-код
акционного продукта, указанного в п 1.3
2.5.3. Каждый успешный скан штрих-кода участвует в розыгрыше одного из
Еженедельных призов, увеличивая шансы на выигрыш.
2.5.4. Каждый день у Участника есть возможность сыграть 3 (три) раза.
2.5.5. Игры, пройденные на текущей неделе, участвуют в розыгрыше
Еженедельных призов за текущую неделю при условии сканирования
штрих-кода Акционного продукта, указанного в п 1.3.
2.5.6. Пройдённые игры участвуют в еженедельном розыгрыше только после
сканирования штрих-кода Акционного продукта и должны быть
отсканированы в период недели.
2.5.7. Игры можно подтверждать сканированием штрих-кода в любое удобное
участнику время в течение текущей недели. По окончании недельного
срока, игры, не подтвержденные сканированием штрих-кода – сгорают.
2.6. Все сканирования штрих-кода, загруженные в период акции участвуют в
розыгрыше Главного приза в конце Акции.
3.
Восстановление пароля в личный кабинет
3.1. В случае если Участник забыл пароль, который был получен при
регистрации, Участнику доступна опция «восстановить пароль».
3.2. Порядок восстановления Участниками пароля:

Запрос на восстановление пароля может быть отправлен Участником в
течение всего Периода проведения Акции. Для этого в форме авторизации
на Сайте Участнику необходимо:

Нажать на виртуальную кнопку «Забыл?»;

В соответствующем поле указать номер телефона, указанный при
регистрации;

танысқанын және толық келісетінін және өзіне олардың барлық
шарттары мен талаптарын сақтау міндеттемесін қабылдағанын растайды.
2.4. Акция Қатысушысы болу үшін Акцияға қатысуға
өтінімдерді қабылдау Кезеңінде:
1)
1.3-т. көрсетілген Акциялық өнімнен 1 (бір) бірліктен кем емес Акциялық
өнім сатып алу
2)
https://whiskas-promo.kz сайтында немесе @whiskaspromokz_bot Telegramботында қысқаша тіркеуден өту
3)
Тіркеу деректерінде көрсетілген ұялы телефонның нөміріне SMS арқылы
алған қысқа кодты енгізу арқылы ұялы телефонның нөмірін растау;
2.5. Тіркеуден өткен соң, қатысушыға ойынға қатысу мүмкіндігі беріледі:
2.5.1. «МУРРЧАТЬ» («ПЫРРЫЛДАУ») батырмасын басу керек:

Белгілі бір уақыт аралығында қатысушы мысықтың пырылдағанын
қайталауы керек.
2.5.2. Пырылдау сабағынан өткеннен кейін қатысушы ұтыс ойынына осы аптада
қатыса алатын жүлденің атауы туралы ақпараты бар хабарлама алады.
Апта сайынғы жүлде ұтыс ойынына қатысу үшін қатысушы ұялы
телефондағы камера немесе компьютер камерасы арқылы 1.3-т.
көрсетілген акциялық өнімнің штрих-кодын сканерлеуі қажет
2.5.3. Штрих-кодты әр сәтті сканерлеу жеңіске жету мүмкіндігін арттыра отырып,
Апта сайынғы жүлделердің бірінің ұтыс ойынына қатысады.
2.5.4. Күн сайын Қатысушының 3 (үш) рет ойнау мүмкіндігі бар.
2.5.5. Ағымдағы аптада өткен ойындар 1.3-т. көрсетілген Акциялық өнімнің
штрих-кодын сканерлеу шартымен ағымдағы апта ішіндегі Апта сайынғы
жүлделердің ұтыс ойынына қатысады.
2.5.6. Өткен ойындар апта сайынғы ұтыс ойынына Акциялық өнімнің штрихкодын сканерлегеннен кейін ғана қатысады және апта кезеңінде
сканерленген болуы тиіс.
2.5.7. Ойындарды ағымдағы апта ішінде қатысушыға ыңғайлы кез келген
уақытта штрих-кодты сканерлеумен растауға болады. Бір апталық мерзім
аяқталғаннан кейін штрих-кодты сканерлеумен расталмаған ойындар
күйіп кетеді.
2.6. Акция кезеңінде жүктелген сканерленген барлық штрих-код Акция
соңында Бас жүлде ұтыс ойынына қатысады.
3.
Жеке кабинетте құпиясөзді қалпына келтіру
3.1. Егер қатысушы тіркелу кезінде алынған құпиясөзді ұмытып қалса,
Қатысушыға «құпиясөзді қалпына келтіру» опциясы қолжетімді болады.
3.2. Қатысушылардың құпиясөзді қалпына келтіру тәртібі:

Құпиясөзді қалпына келтіруге Акцияның барлық өткізілу кезеңінде
Қатысушы сұратым жібере алады. Ол үшін Сайтта авторизациялау
нысанында Қатысушы:

«Забыл?» («Ұмытып қалдың ба?») виртуалды батырмасын басу керек;

Тиісті жолда тіркелу кезінде көрсетілген телефон нөмірін көрсету керек;

1)
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Нажать на виртуальную кнопку «Получить код». Код направляется в виде
SMS-сообщения на указанный Участником номер телефона;
Полученный код необходимо ввести в соответствующее поле;
Нажать на виртуальную кнопку «Войти».




3.3.

Номер мобильного телефона, который вводился на Сайте при регистрации
покупки, должен быть оформлен на Участника Акции (лицо,
заключившее договор с оператором связи на предоставление услуг
связи с предоставлением номера мобильного телефона).
В случае возникновения спора о том, на какое лицо оформлен тот или иной
мобильный телефон, Организатор Акции и/или Заказчик Акции имеют право
потребовать у лица, доказывающего принадлежность ему номера
мобильного телефона в соответствии с настоящим пунктом, документы,
подтверждающие оформление номера мобильного телефона на это лицо.
4. Состав, размер и порядок выдачи призового фонда

3.3.

4.1.

4.1.

«Получить код» («Кодты алу») виртуалды батырмасын басу керек. Код
Қатысушы көрсеткен телефон нөміріне SMS-хабарлама түрінде жіберіледі;
Алынған кодты тиісті жолға енгізу керек;
«Войти» («Кіру») виртуалды батырмасын басу керек.

Зат сатып алғанда тіркелген кезде Сайтқа енгізілген ұялы телефон нөмірі
Акция Қатысушысына (ұялы телефон нөмірін берумен байланыс
қызметтерін ұсынуға байланыс операторымен шарт жасасқан тұлғаға)
ресімделуі тиіс.
Қандай да бір ұялы телефонның қай тұлғаға ресімделгені туралы дау
туындаған жағдайда, Акция Ұйымдастырушысы және/немесе Акцияға
Тапсырыс беруші осы тармаққа сәйкес ұялы телефон нөмірінің өзіне тиесілі
екенін дәлелдейтін тұлғадан сол тұлғаға ұялы телефон нөмірін ресімдеуді
растайтын құжаттарды талап етуге құқылы.
4. Жүлде қорының құрамы, мөлшері және оны беру тәртібі

Призовой фонд Акции формируется за счет денежных средств и
имущества Организатора и состоит из следующих Подарков:
Еженедельные призы:

Автоматическая поилка для кошек – 40 единиц за весь период
Акции (5 призов в неделю).

Автоматическая кормушка для кошек – 32 единицы за весь период
Акции (4 приза в неделю)

Рюкзак-переноска для кошек – 32 единицы за весь период Акции (4
приза в неделю)

Шоубокс Whiskas - 120 единиц за весь период Акции (15 призов в
неделю)

Главный приз: Туристическое путешествие в Египет на двоих. Главный
приз выдается в виде сертификата в туристическую фирму на сумму
1 000 000 (один миллион) тенге.
4.2. Замена другими Призами не производится. Полученные Призы нельзя
обменять или заменить.
4.3.
Розыгрыш Еженедельных призов проводится каждую неделю в
период с 28 июня 2022 года по 16 августа 2022. среди сканирований
штрих-кодов, зарегистрированных в период Акции.
4.3.1. Определение получателей Еженедельных призов проводится
Организатором Акции среди всех Участников Акции, путем случайного
определения сканирования с помощью специальной компьютерной
программы. При определении победителя Организатор Акции выбирает
Основного победителя и 3 резервных победителей для каждого вида
приза.

Акцияның жүлде қоры Ұйымдастырушының ақшалай қаражаты мен
мүлкінің есебінен құралып, келесі Сыйлықтардан тұрады:
Апта сайынғы жүлделер:

Мысықтарға арналған автоматтық су ыдысы – Акцияның бүкіл
кезеңінде 40 бірлік (аптасына 5 жүлде).

Мысықтарға арналған автоматтық азық ыдысы – Акцияның бүкіл
кезеңінде 32 бірлік (аптасына 4 жүлде)

Мысықтарға арналған тасымалдағыш-рюкзак – Акцияның бүкіл
кезеңінде 32 бірлік (аптасына 4 жүлде)

Whiskas шоубоксы – Акцияның бүкіл кезеңінде 120 бірлік (аптасына
15 жүлде)

Бас жүлде: Египетке екі адамға арналған туристік саяхат. Бас жүлде 1 000
000 (бір миллион) теңге сомасына туристік фирмаға сертификат түрінде
беріледі.
4.2. Басқа Жүлделерге ауыстырылмайды. Алған Жүлделерді ауыстыруға
немесе алмастыруға болмайды.
4.3.
Апта сайынғы жүлделер ұтыс ойыны Акция кезінде тіркелген
сканерленген штрих-кодтар арасында 2022 жылғы 28 маусым – 2022
жылғы 16 тамыз аралығында апта сайын өткізіледі.
4.3.1. Апта сайынғы жүлделер алушыларын арнайы компьютерлік
бағдарламаның көмегімен сканерлеуді кездейсоқ анықтау арқылы
Акцияның барлық Қатысушылары арасында Акция Ұйымдастырушысы
анықтайды. Жеңімпазды анықтау кезінде Акция Ұйымдастырушысы
Негізгі жеңімпазды және жүлденің әр түрі үшін 3 резервтік жеңімпазды
таңдайды.
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4.3.2. После определения Первого победителя осуществляется оповещение
выигравшего Участника Акции путем телефонного звонка. В случае если
телефон Первого победителя вне зоны доступа или Первый победитель
не отвечает на звонок, то Первый победитель теряет свой шанс на
победу. Организатор Акции связывается с первым резервным
победителем для присуждения ему приза. В случае если Организатор
Акции не может связаться с первым резервным победителем, то такой
победитель лишается права на соответствующий приз, и Организатор
связывается со вторым (и так далее, вплоть до третьего) резервным
победителем для присуждения ему приза. В случае если Организатор
Акции не может связаться со всеми резервными победителями, то
Заказчик Акции вправе распорядиться таким призом по своему
усмотрению.
4.3.3. В течение 3 (трех) рабочих дней после розыгрыша еженедельных призов
победителям могут звонить операторы службы поддержки Акции для
уточнения контактной информации, а именно персональных данных
победителя, включая номер документа, удостоверяющего личность,
полный адрес проживания, возраст и другую информацию, относящуюся
к Акции.
4.4.
Определение обладателей Главного приза производится 16 августа
2022 г года. Розыгрыш проводится среди всех успешно
отсканированных штрих-кодов, за весь период Акции.

4.3.2. Бірінші жеңімпазды анықтағаннан кейін Акцияның жеңген Қатысушысына
телефонға қоңырау шалу арқылы хабарланады. Бірінші жеңімпаздың
телефоны байланыс аймағынан тыс болса немесе Бірінші жеңімпаз
қоңырауға жауап бермесе, онда Бірінші жеңімпаз жеңіске жету
мүмкіндігінен айырылады. Акция Ұйымдастырушысы бірінші резервтік
жеңімпазбен оған жүлдені тағайындау үшін байланысқа шығады. Егер
Акция Ұйымдастырушысы бірінші резервтегі жеңімпазбен байланыса
алмаса, онда мұндай жеңімпаз да тиісті жүлдені алу құқығынан
айырылады және Ұйымдастырушы екінші (және тағы сол сияқты
үшіншіге дейін жеткенше) резервтегі жеңімпазбен оған жүлдені
тағайындау үшін байланысқа шығады. Егер Акция Ұйымдастырушысы
барлық резервтік жеңімпаздармен байланысқа шыға алмаса, онда
Акцияға Тапсырыс беруші осындай жүлдені өз қалауымен жұмсай алады.
4.3.3. Апта сайынғы жүлделер ұтыс ойынынан соң 3 (үш) жұмыс күні ішінде
жеңімпаздарға байланыс ақпаратын, атап айтқанда, жеке басын
куәландыратын құжат нөмірін, толық тұрғылықты мекенжайын қоса,
жеңімпаздың жеке деректерін және Акцияға қатысты басқа да ақпаратты
анықтау үшін Акцияны қолдау қызметінің операторлары қоңырау шалуы
мүмкін.
4.4.
Бас жүлде иегерлерін анықтау 2022 жылғы16 тамызда жүзеге
асырылады. Ұтыс ойыны бүкіл Акция кезеңінде барлық сәтті
сканерленген штрих-кодтар арасында өткізіледі.

4.4.1.

Розыгрыш Главного приза проводится в присутствии членов тиражной
комиссии, состоящей из представителей (работников) Организатора
Акции. Определение победителя происходит путем случайного
определения сканирования с помощью специальной компьютерной
программы. При определении победителя Организатор Акции выбирает
основного и 3 (трех) резервный победителей.

4.4.1.

Бас жүлде ұтыс ойыны Акция Ұйымдастырушысының өкілдерінен
(қызметкерлерінен) тұратын таралым комиссиясы мүшелерінің
қатысуымен жүргізіледі. Жеңімпазды анықтау арнайы компьютерлік
бағдарламаның көмегімен сканерлеуді кездейсоқ анықтау арқылы өтеді.
Жеңімпазды анықтау кезінде Акция Ұйымдастырушысы негізгі және 3
(үш) резервтік жеңімпазды таңдайды.

4.4.2.

После определения обладателя Главного приза осуществляется
оповещение выигравшего Участника Акции путем телефонного звонка. В
случае если Организатор Акции не может связаться с победителем в
течение 24 (двадцати четырех) часов с момента определения такого
победителя, указанное лицо лишается права на соответствующий приз,
первый победитель теряет свой шанс на победу. Организатор Акции
связывается с первым резервным победителем для присуждения ему
приза. В случае если Организатор Акции не может связаться с первым
резервным победителем, то такой победитель лишается права на
соответствующий приз, и Организатор связывается со вторым и так
далее, вплоть до третьего резервным победителем для присуждения ему

4.4.2.

Бас жүлде иегерін анықтағаннан кейін Акцияның жеңген
Қатысушысына телефонға қоңырау шалу арқылы хабарланады. Акция
ұйымдастырушысы осындай жеңімпаз анықталған сәттен бастап 24
(жиырма төрт) сағат ішінде жеңімпазбен байланыса алмаған жағдайда,
аталған тұлға тиісті жүлдені алу құқығынан айырылады, бірінші жеңімпаз
жеңіске деген өз мүмкіндігін жоғалтады. Акция Ұйымдастырушысы
бірінші резервтік жеңімпазбен оған жүлдені тағайындау үшін байланысқа
шығады. Егер Акция Ұйымдастырушысы бірінші резервтік жеңімпазбен
байланыса алмаса, онда мұндай жеңімпаз да тиісті жүлдені алу
құқығынан айырылады және Ұйымдастырушы екінші және тағы сол
сияқты үшіншіге дейін жеткенше, резервтік жеңімпазбен оған жүлдені
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приза. В случае если Организатор Акции не может связаться со всеми
резервными победителями, то Заказчик Акции вправе распорядиться
таким призом по своему усмотрению.

тағайындау үшін байланысқа шығады. Егер Акция Ұйымдастырушысы
барлық резервтік жеңімпаздармен байланысқа шыға алмаса, онда
Акцияға Тапсырыс беруші осындай жүлдені өз қалауымен жұмсай алады.

4.5.

Один Участник Акции может выиграть не более 1 (одного) приза каждого
вида за весь Период проведения Акции.

4.5.

Акцияның бір Қатысушысы Акцияны өткізудің бүкіл Кезеңінде жүлденің әр
түрінен 1 (бір) жүлде ғана ұта алады.

4.6.

Полный список победителей Акции будет размещен на Сайте в разделе
«Победители» не позднее 25 сентября 2022 года (далее – дата
публикации результатов проведения Акции).
Условия, порядок и сроки выдачи Призов Акции
Для получения Еженедельных призов Победителям необходимо не
позднее 2 (двух) календарных дней с момента получения уведомления о
выигрыше предоставить Организатору следующие документы/данные:
1)
копию и/или оригинал кассового чека с указанием товарной
позиции Акционного продукта. (дата чека должна соответствовать
периоду акции);
2)
копию удостоверения личности с обязательным указанием ИИН (с
двух сторон)
3)
адрес фактического проживания с почтовым индексом;
Для получения Главного приза победителю необходимо не позднее 2
(двух) календарных дней с момента получения уведомления о выигрыше
предоставить Организатору Акции следующие документы/данные:
1)
оригинал чека с указанием товарной позиции Акционного
продукта,

4.6.

Акция жеңімпаздарының толық тізімі Сайтта «Жеңімпаздар» бөлімінде
2022 жылғы 25 қыркүйектен кешіктірілмей жарияланатын болады (әрі
қарай – Акцияның өткізілу нәтижелерін жариялау күні).
Акцияның Жүлделерін беру ережелері, тәртібі және мерзімдері
Жеңімпаздар Апта сайынғы бас жүлделерді алу үшін ұтыс туралы
хабарлама алған сәттен бастап 2 (екі) күнтізбелік күннен кешіктірмей
Ұйымдастырушыға келесі құжаттарды көрсетуі тиіс:
1)
Акциялық өнімнің тауарлық позициясы көрсетілген кассалық чектің
көшірмесі және/немесе түпнұсқасы (чектің күні акция кезеңіне
сәйкес келуі тиіс);
2)
ЖСН міндетті түрде көрсетілген жеке куәліктің көшірмесі (екі
жағынан)
3)
пошталық индексі көрсетілген нақты тұратын мекенжайы;
Бас жүлдені алу үшін жеңімпаз ұтыс туралы хабарлама алған сәттен
бастап 2 (екі) күнтізбелік күннен кешіктірмей Акция Ұйымдастырушысына
келесі құжаттарды/деректерді көрсетуі тиіс:
1)
Акциялық өнімнің тауарлық позициясы көрсетілген чектің
түпнұсқасы,

5.
5.1.

5.2.

2)

5.
5.1.

5.2.

копию удостоверения личности с обязательным указанием ИИН (с
двух сторон),

2)

ЖСН міндетті түрде көрсетілген жеке куәліктің көшірмесі (екі
жағынан),

3)

адрес фактического проживания с почтовым индексом

3)

пошталық индексі көрсетілген нақты тұрғылықты мекенжайы

5.3.

При невыполнении победителями Акции условий и несоблюдении сроков
предоставления документов, предусмотренных Правилами, в выдаче
соответствующего приза может быть отказано и/или победитель Акции
может быть лишен права на получение соответствующего приза.

5.3.

Акция жеңімпаздары Ережелерде қарастырылған шарттарды орындамаған
және құжаттарды беру мерзімдерін сақтамаған кезде, тиісті жүлде
берілмеуі мүмкін және/немесе Акция жеңімпазы тиісті жүлдені алу
құқығынан айырылуы мүмкін.

5.4. Отсутствие возможности связаться с Участником Акции по контактной
информации, указанной при регистрации, по не зависящим от
Организатора Акции причинам и неполучение призов в период Общего
срока Акции считается отказом Участника Акции от получения этих
призов. По истечении срока, указанного в пункте 5.6 настоящих Правил,
приз не может быть востребован Участником Акции.

5.4. Акция Қатысушысымен тіркелген кезде көрсеткен байланыс ақпараты
бойынша Акция Ұйымдастырушысына байланысты емес себептермен
байланысу мүмкіндігінің болмауы және Акцияның Жалпы мерзімінің
кезеңінде жүлделерді алмауы Қатысушының осы жүлделерді алудан бас
тартуы болып саналады. Осы Ережелердің 5.6-тармағында аталған
мерзім өткеннен кейін Акция Қатысушысы жүлдені талап ете алмайды.

5.5.

5.5.

Неполучение победителем призов по вине победителя, включая (но не
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Жеңімпаздың жүлделерді алу үшін қажетті ақпарат пен мәліметтерді

ограничиваясь) непредоставление информации и сведений, необходимых
для получения призов, считается отказом победителя от получения этих
призов.

бермеуін (бірақ онымен шектелмей) қоса алғанда, жеңімпаздың өз
кінәсінен жүлделерді алмауы жеңімпаздың осы жүлделерді алудан бас
тартуы болып есептеледі.

5.6.

Призы не подлежат выдаче Участникам Акции иначе как в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами. В случае отказа Участника
Акции от получения приза, невыполнения Участником Акции требований
настоящих Правил или неполучения им приза в установленные сроки и в
установленном порядке победитель теряет право на получение этого
приза и причитающийся ппобедителю приз остается у Организатора
Акции. Призы не могут быть востребованы победителями повторно,
денежная компенсация им не выплачивается.

5.6.

Жүлделер Акция Қатысушыларына осы Ережелерде қарастырылған
тәртіптен басқа жолдармен
берілмейді. Акция Қатысушысы жүлдені
алудан бас тартқан, Акция Қатысушысы осы Ережелердің талаптарын
орындамаған немесе белгіленген мерзімде және белгіленген тәртіпте
жүлдені алмаған жағдайда, жеңімпаз осы жүлдені алу құқығынан
айырылады, ал жеңімпазға тиесілі жүлде Акция Ұйымдастырушысында
қалады. Жеңімпаздар жүлделерді қайта талап ете алмайды, оларға
ақшалай өтемақы төленбейді.

5.7.

Все расходы на оплату почтовых отправлений, а также доставку призов в
города (местности) проживания Участников Акции берет на себя
Организатор Акции.

5.7.

Пошта жөнелтілімдерін төлеу бойынша, сондай-ақ Акция Қатысушылары
тұратын қалаларға (аймақтарға) жүлделерді жеткізу бойынша барлық
шығындарды Акция Ұйымдастырушысы өз мойнына алады.

5.8.

При невыполнении победителями условий и несоблюдении сроков
получения призов, предусмотренных настоящими Правилами, в выдаче
соответствующего приза может быть отказано и/или победитель может
быть лишен права на получение соответствующего приза.

5.8.

Жеңімпаздар осы Ережелерде қарастырылған шарттарды орындамаған
және жүлделерді алу мерзімдерін сақтамаған кезде, тиісті жүлде берілмеуі
мүмкін және/немесе жеңімпаз тиісті жүлдені алу құқығынан айырылуы
мүмкін.

5.9.

Отсутствие возможности связаться с Участником Акции по мобильным
и/или стационарным номерам, посредством отправления электронного
письма по электронной почте, указанным при регистрации, по не
зависящим от Организатора Акции причинам, а также отсутствие по
адресам, указанным при регистрации в качестве Участника Акции,
освобождает Организатора Акции от ответственности.

5.9.

Акция Ұйымдастырушысына қатысы жоқ себептер бойынша Акция
Қатысушысымен тіркелу кезінде көрсетілген ұялы және/немесе
стационарлық нөмірлер бойынша, электрондық пошта бойынша жіберілген
электрондық хат арқылы байланысу мүмкіндігінің болмауы, сондай-ақ
Акция Қатысушысы ретінде тіркелгенде көрсетілген мекенжайлар
бойынша болмауы Акция Ұйымдастырушысын жауапкершіліктен босатады.

6.
6.1.

Ограничения
Один Участник Акции имеет право участвовать в Акции с использованием
только одного номера мобильного телефона. В случае обнаружения
использования одним Участником Акции более чем одного номера
мобильного телефона для участия в Акции, такой Участник Акции теряет
право на получение любых Призов в рамках Акции.
Идентификатором определения Участника Акции с несколькими номерами
мобильных телефонов, указанных при регистрации, является место
жительства, которое совпадает у нескольких номеров мобильных
телефонов, ФИО Участников Акции и иные данные. В этом случае
Организатор имеет право лишить Участника Акции возможности
участвовать в Акции и отозвать частично либо в полном объеме уже
выигранные этим Участником Акции Призы.
Номера телефонов, IP-адреса, почтовые адреса и другие данные
Участников Акции, в действиях, которых были определены признаки
мошенничества или злоупотребления (использование любых приёмов
или программного обеспечения, которые поставят такого Участника

6.
6.1.

Шектеулер
Бір Акция Қатысушысы бір ғана ұялы телефон нөмірін пайдалану арқылы
Акцияға қатысуға құқылы. Бір Акция Қатысушысының Акцияға қатысу
үшін бірнеше ұялы телефон нөмірін пайдаланғаны анықталған жағдайда,
мұндай Акция Қатысушысы Акция аясында кез келген Жүлдені алу
құқығынан айырылады.
Тіркелу кезінде көрсетілген бірнеше ұялы телефон нөмірі бар Акция
Қатысушысын анықтаудың сәйкестендіргіші бірнеше ұялы телефон
нөмірімен, Акция Қатысушыларының аты-жөнімен және өзге де
деректермен сәйкес келетін тұрғылықты жері болып табылады. Бұл
жағдайда Ұйымдастырушы Акция Қатысушысын Акцияға қатысу
мүмкіндігінен айыруға және осы Қатысушы жеңіп алған Жүлделерді
ішінара не толық көлемде қайтарып алуға құқылы.
Әрекеттерінде алаяқтық немесе алдау белгілері анықталған (осындай
Акция Қатысушысын басқа Акция Қатысушыларына қатысты тиімді
жағдайға келтіретін кез келген әдістерді немесе бағдарламалық
жасақтамаларды қолдану) Акция Қатысушыларының телефон нөмірлері,

6.2.

6.3.

6.2.

6.3.
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6.4.
6.5.

6.6.

7.
7.1.

7.2.

Акции в более выгодные условия по отношению к другим Участникам
Акции) не допускаются до участия в этой Акции. В этом случае
Организатор оставляет за собой право на блокировку IP-адреса в рамках
участия в Акции.
Решение о недопуске к дальнейшему участию в Акции Участников Акции
принимается Организатором и обжалованию не подлежит.
Участники Акции, которые были не допущены к участию в Акции,
независимо от момента недопуска их к участию в Акции (до или после
получения ими Приза), теряют возможность на получение любых
Призов, не полученных на момент недопуска к участию в Акции, и при
этом не имеют права на любую компенсацию.
Участник Акции соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой
право отказать Участнику Акции в передаче Приза/Призов, либо
отложить (до устранения соответствующих причин невыдачи) их
передачу в случае, если номер мобильного телефона, указанный при
регистрации на Сайте, зарегистрирован на юридическое лицо.
Прочие условия
Организатор Акции не несет ответственность за:
1)
невыполнение (несвоевременное выполнение) Участниками Акции
обязанностей, связанных с участием в Акции и получением
Призов;
2)
не ознакомление Участников Акции с Правилами проведения и
условиями участия
в Акции, а равно и не ознакомление с результатами проведения
Акции;
3)
неполучение от Участников Акции писем, звонков, факсимильных
и/или электронных сообщений, в том числе по вине почтовой
службы, организаций связи, в результате технических проблем
и/или мошенничества в сети Интернет и/или каналов связи,
используемых при проведении Акции;
4)
неполучение (несвоевременное получение) от Участников Акции
документов и/или сведений, необходимых для получения Призов;
5)
получение от Участников Акции неполных и/или некорректных
контактных и/или иных сведений, необходимых в целях
проведения Акции и передачи Призов.
6)
Организатор Акции не вступает в споры о принадлежности
Кассового чека/Купона тому или иному лицу в случае
возникновения таковых.
Приняв участие в Акции, Участник Акции дает свое согласие Организатору
на то, что добровольно предоставленная им для целей проведения
Акции информация (в том числе персональные данные) будет
обрабатываться Организатором Акции, а также уполномоченными им
лицами с применением автоматизированных средств обработки данных.

6.4.
6.5.

6.6.

7.
7.1.

7.2.

7.3.
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ІР-адрестері, пошта мекенжайлары және басқа деректері осы Акцияға
қатыстырылмайды. Бұл жағдайда Ұйымдастырушы Акцияға қатысу
аясында ІР-адресін бұғаттау құқығын өзіне қалдырады.
Акция Қатысушыларының Акцияға әрі қарай қатысуына жол бермеу
туралы шешімді Ұйымдастырушы қабылдайды және оған шағым
жасалмайды.
Акцияға қатыстырмау кезіне қарамастан, Акцияға қатыстырылмайтын
Қатысушылар (Жүлдені алуға дейін немесе кейін) Акцияға қатыстырмау
кезіне дейін алмаған кез келген Жүлдені алу мүмкіндігін жоғалтады және
бұл ретте кез келген өтемақы алуға құқығы жоқ.
Акция Қатысушысы Ұйымдастырушының Акция Қатысушысына
Жүлдені/Жүлделерді беруден бас тарту немесе Сайтта тіркелген кезде
көрсеткен ұялы телефон нөмірі заңды тұлғаға тіркелген жағдайда,
тоқтата тұру (табыстамаудың тиісті себептері жойылғанға дейін) құқығын
өзіне қалдыратынымен келіседі.
Өзге шарттар
Акция Ұйымдастырушысы төмендегі жағдайлар үшін жауап бермейді:
1)
Акция Қатысушылары Акцияға қатысуға және Жүлделерді алуға
байланысты міндеттерін орындамағаны (уақтылы орындамағаны)
үшін;
2)
Акция Қатысушылары Акцияны өткізу және оған қатысу
ережелерімен таныспағаны, сол сияқты Акцияны өткізу
нәтижелерімен таныспағаны үшін;
3)
Акцияны өткізген кезде қолданылатын Интернет желісінде
және/немесе байланыс арналарында техникалық проблемалар
және/немесе алаяқтық нәтижесінде, соның ішінде пошта қызметі,
байланыс ұйымдарының кінәсінен Акция Қатысушыларынан хат
алмағаны, қоңырау, факсимильді және/немесе электрондық
хабарлама алмағаны үшін;
4)
Акция Қатысушыларынан Жүлделерді алу үшін қажетті құжаттарды
және/немесе деректерді алмағаны (уақтылы алмағаны) үшін;
5)
Акция Қатысушыларынан Акцияны өткізу және Жүлделерді табыстау
мақсатында қажетті толық емес және/немесе дұрыс емес байланыс
және/немесе өзге деректерді алғаны үшін.
6)
Акция Ұйымдастырушысы Кассалық чектің/Купонның сол немесе
өзге тұлғаға тиесілі екендігі туралы дауларға араласпайды.
Акцияға қатыса отырып, Акция Қатысушысы Ұйымдастырушыға Акцияны
өткізу мақсатында онымен ерікті түрде ұсынылған дерек (соның ішінде
жеке деректер) Акция Ұйымдастырушысымен, сонымен қатар оның
уәкілетті тұлғаларымен автоматтандырылған деректерді өңдеу
құралдарын қолдану арқылы өңделетініне келісімін береді.
Акцияға қатыса отырып, Акция Қатысушысы Акцияны өткізу және оған
қатысу ережелерімен танысқанын растайды, соның ішінде оны Акция

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает ознакомление
и свое согласие со всеми Правилами проведения и условиями участия в
Акции, в том числе подтверждает свое согласие с тем, что в случае
признания его победителем Акции информация о факте признания
победителем, его фамилия, имя, отчество и город проживания будут
опубликованы Организатором. При этом Победитель Акции согласен с
тем, что его фотоизображения будут опубликованы на безвозмездной
основе, и в будущем не будет требовать какого-либо вознаграждения за
такую публикацию его фотоизображения.
Своей регистрацией на Сайте Участник Акции подтверждает, что является
дееспособным гражданином Республики Казахстан, что он сообщил
собственные и достоверные данные
и дает согласие на получение информации о рекламных акциях,
подарков, образцов продукции и других предложений от Организатора.
Согласие Участника Акции дает Организатору Акции и уполномоченным
им лицам, которые будут соблюдать необходимые меры защиты таких
данных от несанкционированного распространения, право осуществлять
сбор, хранение, обработку и использование данных Участника Акции,
указанных в анкете, для осуществления Организатором Акции и/или его
уполномоченными представителями контактов с Участниками Акции в
отношении любых текущих и планируемых в будущем рекламных акций
Заказчика Акции, в том числе по сетям электросвязи, включая
направление СМС–сообщений и сообщений по электронной почте.
Согласие действительно с момента сообщения Участником Акции его
регистрационных данных до момента их отзыва Участником Акции.
Участник Акции вправе отозвать свое согласие, направив подписанное
письменное уведомление об отзыве Организатору по адресу, указанному
в пункте 1.4 настоящих Правил, с указанием в уведомлении своей
фамилии, имени, отчества, даты рождения
и адреса, которые Участник Акции сообщал для участия в Акции в числе
своих регистрационных данных.
В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор и
уполномоченные им лица прекращают обработку персональных данных
такого Участника Акции и уничтожают персональные данные в срок, не
превышающий трех рабочих дней с даты поступления отзыва.
Организатор не несет ответственности за неисполнение действий,
связанных
с проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие
уничтожения персональных данных Участника Акции в результате их
отзыва Участником Акции.
Участник Акции имеет право на доступ к своим персональным данным,
для реализации которого он вправе обратиться к Организатору путем

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.
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жеңімпазы деп таныған жағдайда, жеңімпаз деп тану фактісі туралы
ақпарат, оның тегі, аты, әкесінің аты және тұратын қаласы
Ұйымдастырушымен жарияланатынына келісетінін растайды. Бұл ретте
Акция Жеңімпазы фотосуреттер ақысыз негізде жарияланатынына және
келешекте фотосуретті осылай жариялағаны үшін қандай да бір сыйақы
талап етпейтініне келіседі.
Акция Қатысушысы Сайтта тіркелуі арқылы Қазақстан Республикасының
әрекет етуге қабілетті азамат екенін, өзіне тиесілі нақты деректерді
хабарлағанын растайды және
жарнамалық акциялар, сыйлықтар, өнім үлгілері және
Ұйымдастырушының өзге ұсыныстары туралы ақпарат алуға келісімін
береді.
Акция Қатысушысының келісімі Акция Ұйымдастырушысы мен осындай
деректердің рұқсатсыз таратылуынан қорғайтын қажетті шараларды
сақтайтын уәкілеттік еткен тұлғаларына Акция Қатысушысының
сауалнамада көрсетілген деректерін жинау, сақтау, өңдеу және
пайдалану құқығын береді, бұл Акция Ұйымдастырушысының
және/немесе оның уәкілетті өкілдерінің Акция Қатысушыларымен
Акцияға Тапсырыс берушінің кез келген ағымдағы және болашақта
жоспарланатын жарнамалық акцияларына қатысты, соның ішінде СМСхабарламаларды және электрондық поштамен хабарламалар жіберуді
қоса, электрбайланыс желілері бойынша байланыс орнату үшін қажет.
Келісім Акция Қатысушысы өзінің тіркеу деректерін хабарлаған сәттен
бастап Акция Қатысушысы оларды қайтарып алған сәтке дейін жарамды.
Акция қатысушысы өзінің тегін, атын, әкесінің атын, туған күнін
және Акция қатысушысы қатысу үшін өзінің тіркеу деректерінде
хабарлаған мекенжайын көрсете отырып, осы Ережелердің 1.4тармағында көрсетілген мекенжай бойынша Ұйымдастырушыға кері
қайтарып алу туралы қол қойылған жазбаша хабарламаны жібере
отырып, өз келісімін қайтарып алуға құқылы.
Келісімді қайтарып алу туралы хабарлама алған жағдайда,
Ұйымдастырушы мен оның уәкілетті тұлғалары осындай Акция
Қатысушысының жеке деректерін өңдеуді тоқтатады және жеке
деректерін қайтарып алу туралы хабарлама түскен күннен бастап үш
жұмыс күнінен аспайтын мерзімде оның жеке деректерін жояды.
Ұйымдастырушы Акцияның өткізілуіне байланысты әрекеттер Акция
Қатысушысының берген келісімін қайтарып алу нәтижесінде Акция
Қатысушысының жеке деректерінің жойылуы салдарынан орындалмаған
болса, ол үшін жауап бермейді.
Акция қатысушысы өзінің жеке деректеріне қол жеткізуге құқылы, оны іске
асыру үшін осы Ережелердің 1.4-тармағында көрсетілген мекенжай
бойынша жазбаша сұратым жіберу арқылы Ұйымдастырушыға жүгінуге

направления письменного запроса по адресу, указанному в пункте 1.4
настоящих Правил.
7.10. Организатор не несет ответственности за технические сбои, связанные с
регистрацией Участников Акции и другими вопросами, в том числе:

құқылы.
7.10. Ұйымдастырушы Акция Қатысушыларын тіркеумен және басқа да
мәселелермен байланысты техникалық ақаулықтар үшін жауапты емес,
соның ішінде:

7.10.1. за задержку и/или недоставку СМС-сообщения с кодом в случае
проведения профилактических работ в сетях операторов сотовой связи
или других неполадок, возникших не по вине Организатора Акции, а
также в случае, если его мобильный телефон выключен или находится
вне зоны действия сети оператора сотовой связи;

7.10.1. ұялы байланыс операторларының желілерінде жүргізілетін
профилактикалық жұмыстар немесе Акция Ұйымдастырушысының
кінәсінен емес туындаған басқа ақаулар болғанда коды бар СМСхабарламасын кідірткені және/немесе жеткізбегені үшін, сондай-ақ егер
ұялы телефоны өшірілген немесе ұялы байланыс операторы желісінің
әрекет ету аймағынан тыс жерде болғанда;

7.10.2. за расторжение договорных отношений между контент-провайдером и
оператором сотовой связи и, как следствие, за невозможность отправки
СМС-сообщений с кодом номер телефона Участника;
7.10.3. за задержку и/или недоставку СМС-сообщений, а также за любые иные
технические сбои операторов сотовой связи, возникшие не по вине
Организатора Акции
7.11. Регистрируя на сайте абонентский номер оператора сотовой связи
Республики Казахстан, Участник Акции подтверждает, что данный
абонентский номер зарегистрирован на имя Участника Акции (что
подтверждается соответствующими документами оператора сотовой
связи).
7.12. Участник Акции соглашается с тем, что Организатор Акции оставляет за
собой право отказать Участнику Акции в передаче Приза/Призов либо
отложить (до устранения соответствующих причин невыдачи) их
передачу в случае, если абонентский номер оператора сотовой связи,
который был указан при регистрации на сайте, зарегистрирован на
юридическое лицо.
7.13. Уплата налогов на Призы, получаемые Участниками Акции в ходе
проведения Акции, осуществляется Организатором самостоятельно в
соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.
7.14. Заказчик Акции вправе самостоятельно изменить условия проведения
Акции или прекратить проведение Акции. Информация о таких
изменениях или прекращении подлежит опубликованию на Сайте.
7.15. Все входящие СМС-сообщения от Организатора Акции для Участника
Акции бесплатны.
ТОО «Magnum Cash&Carry» не являются оператором акции и не несет
ответственность.

7.10.2. контент-провайдер мен ұялы байланыс операторы арасындағы шарттық
қатынастардың бұзылғаны үшін және Қатысушының телефон нөміріне
коды бар СМС-хабарламалар жіберудің мүмкін еместігі үшін;
7.10.3. СМС-хабарламаларды кідірткені және/немесе жеткізбегені үшін, сондайақ Акция Ұйымдастырушысының кінәсінен емес туындаған ұялы
байланыс операторларының кез келген басқа техникалық ақаулары
үшін.
7.11. Сайтта Қазақстан Республикасы ұялы байланыс операторының абоненттік
нөмірін тіркей отырып, Акция Қатысушысы осы абоненттік нөмір Акция
Қатысушысының атына тіркелгенін растайды (ұялы байланыс
операторының тиісті құжаттарымен расталады).
7.12. Акция қатысушысы сайтта тіркелгенде көрсеткен ұялы байланыс
операторының абоненттік нөмірі заңды тұлғаға тіркелген болса, Акция
Ұйымдастырушысы Акция Қатысушысына Жүлдені/Жүлделерді беруден
бас тарту немесе оларды беруді кейінге қалдыру (берілмеудің тиісті
себептері жойылғанға дейін) құқығын өзіне қалдыратынымен келіседі.
7.13. Акцияның өткізілу барысында Акция Қатысушылары алатын Жүлделердің
салығын төлеу Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес
Ұйымдастырушымен жүзеге асырылады.
7.14. Акцияға Тапсырыс беруші Акцияны өткізу ережелерін өз бетімен өзгертуге
немесе Акцияны өткізуді тоқтатуға құқылы. Осындай өзгертулер немесе
тоқтатулар туралы ақпарат Сайтқа жариялануы тиіс.
7.15. Акция Ұйымдастырушысынан келген барлық СМС-хабарламалар Акция
Қатысушысы үшін тегін.
«Magnum Cash&Carry» ЖШС акция операторы болып табылмайды және
жауапты емес.
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