«PRESIDENT» ҰСЫНҒАН «М-м-ммиллион» НАУҚАНЫН ӨТКІЗУ
ЕРЕЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ҚАТЫСУ
ШАРТТАРЫ.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ
УЧАСТИЯ В АКЦИИ «М-м-м-миллион» ОТ
ТМ «PRESIDENT»

1.

1.

Жалпы ереж елер

1.1. «President» сауда маркасы ұсынған
«М-м-м-миллион» науқанының (әрі қарай –
Науқан) ұйымдастырушысы «Medius
Partner (Медиус Партнер)» жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі болып табылады,
орналасқан мекенжайы: 050059, Қазақстан
Республикасы, Алматы қ., Ескендіров көш.,
50 (әрі қарай – Науқанды
ұйымдастырушы), тапсырыс берген:
«Фудмастер-Трэйд компаниясы» ЖШС (әрі
қарай – «Науқанға тапсырыс беруші»).
1.2. Науқан атауы: President «М-м-ммиллион».
1.3. Науқан өткізілетін аумақ – Қазақстан
Республикасы.
1.4. Науқанды өткізудің жалпы мерзімі –
2018 жылдың 15 қыркүйегі мен 15
қарашасы аралығында (әрі қарай –
Науқанды өткізу кезеңі).
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Науқан өткізіліп
жатқан «President» сауда маркасы
өнімдерінің қаптамаларында көрсетілген
мерзімдерге қарамастан, Науқанға 2018
жылдың 15 қыркүйегі Астана уақыты
бойынша 00 сағат 00 минуттан 2018
жылдың 15 қарашасы Астана уақыты
бойынша 23 сағат 59 минутқа дейін (әрі
қарай – Науқанға қатысу өтінімін қабылдау
кезеңі) қатысуға болады.
1.5. Науқанның ресми ережелері (әрі
қарай – Ереже) www.presidentpromo.kz
веб-сайтына орналастырылады (әрі қарай
– Сайт).
1.6. Науқанды өткізу ережелерімен және
шарттарымен Сайт арқылы немесе 8
800 070 01 75 ақпараттық шұғыл байланыс
желісі арқылы (Қазақстан аумағында тегін)
танысуға болады. Қатысушыларды және
кодтарды тіркеу шұғыл байланыс желісі
арқылы жүргізілмейді. Ақпараттық шұғыл
байланыс желісінің жұмыс істеу режимі
Науқанды Ұйымдастырушының ұйғарымы
бойынша кез келген уақытта
операторлардың жұмыс режимінен
автоматты түрде ақпарат берушілер
режиміне өзгертіле алады.
1.7. Науқан лотерея емес.
2. Сатылымын ынталандыру
мақсатында өткізілетін Науқан
тауарларының атаулары
2.1. Науқан «Науқан», «500 000 теңге»
деген жазулары бар стикері бар, апта

Общие полож ения

1.1.
Организатором акции от торговой
марки «President» «М-м-м-миллион» (далее –
Акция) является товарищество с ограниченной
ответственностью "Medius Partner (Медиус
Партнер)", расположенное по адресу: 050059,
Республика Казахстан, г. Алматы, ул.
Искендерова 50 (далее – Организатор Акции)
по заказу ТОО «Компания Фудмастер-Трэйд»
(далее – Заказчик Акции).
1.2.
Наименование Акции: President «М-м-ммиллион».
1.3.
Территория проведения Акции –
Республика Казахстан.
1.4.
Общий срок проведения Акции – с 15
сентября по 15 ноября 2018 года (далее –
Период проведения Акции).
ВНИМАНИЕ: Независимо от сроков, указанных
на упаковках продукции торговой марки
«President», в отношении которых проводится
Акция, стать участником Акции можно в период
с 00 часов 00 минут по времени Астаны 15
сентября 2018 года по 23 часов 59 минут по
времени Астаны 15 ноября 2018 года (далее –
Период приема заявок на участие в Акции).
1.5.
Официальные Правила проведения
Акции размещаются на веб-сайте
www.presidentpromo.kz (далее – Сайт).
1.6.
Ознакомиться с Правилами и условиями
проведения Акции можно на Сайте или через
информационную горячую линию 8 800 070 01
75 (бесплатно по Казахстану). Регистрация
участников Акции и Кодов на информационной
горячей линии не осуществляется. Режим
работы информационной горячей линии может
быть изменен с режима работы операторов на
режим работы автоинформатора в любое
время по усмотрению Организатора Акции.
1.7.
Акция не является лотереей.
2.
Наименования товаров, в целях
стимулирования реализации которых
проводится Акция
2.1.
Акция проводится в целях
стимулирования реализации продукции под ТМ
«President», имеющей стикер с надписями:
«Акция», «500 000 тенге», и возможностью
участия в еженедельном розыгрыше 500 000
тенге и стикер с надписями: «Акция»,
«1 000 000 тенге», и возможностью участия в
еженедельном розыгрыше 1 000 000 тенге на
упаковке следующих видов (далее –
Акционный продукт):
















сайын 500 000 теңге ұту ойынына қатысу
мүмкіндігі бар және «Науқан», «1 000 000
теңге» деген жазулары бар стикері бар,
апта сайын 1 000 000 теңге ұту ойынына
қатысу мүмкіндігі бар, түрлері мынадай
«President» СМ өнімдерін сатуды
ынталандыру мақсатында өткізіледі (әрі
қарай – Науқан өнімі):
President қаймағы, 200 г, 400 г, 500 г;
10%, 15%, 20%
President қаймағы, 380 г; 10%, 15%
President «Үй» қаймағы, 185 г, 385 г
President «Мастер Бутерброда»
балқытылған ірімшігі 150 г, 300 г
President балқытылған ірімшігі, 140 г, 280 г
President балқытылған ірімшігі, 200 г, 400 г
President «Үй» сүзбесі, 200 г, 400 г; 0%,
5%, 9%
President «Дәстүрлі» сүзбесі, 200 г; 0%,
5%, 9%
President «Классикалық» сүзбесі, 250 г;
0%, 9%
President «Диеталық» сүзбесі, 0,2% 400гр
President сарымайы, 125 г, 200 г
Тұздалған President сарымайы, 200 г
President «Үй» сүзбесі, 900 г; 0%, 9%
President сарымайы, 400 г
3. Науқанға қатысушы атану үшін
ж еке тұлғаларға қойылатын талаптар
3.1. Науқанға Қатысушы: осы Ереже
талаптарына сәйкес келетін, 2018 жылдың
15 қыркүйегі мен 15 қарашасы аралығы
кезеңінде Науқан өнімдерінің біреуін сатып
алған, Науқанға қатысуға қажет
талаптарды орындаған тұлға болып
табылады.
3.2. Науқанға Науқан өткізіліп жатқан
сәтте 18 (он сегіз) жастан асқан, ісәрекетке қабілетті азаматтар
қатыстырылады.
3.3. Науқанға Науқанды
Ұйымдастырушының қызметкерлері,
олардың отбасы мүшелері; Науқанды
Ұйымдастырушының мүддесін қорғайтын
тұлғалар, сондай-ақ белгіленген тәртіппен
Науқанды Ұйымдастырушымен үлестес деп
танылған тұлғалар, Науқанды
Ұйымдастырушымен, белгіленген
азаматтық-құқықтық және басқа да
байланысы бар, сондай-ақ Науқанды
ұйымдастырумен және/немесе өткізумен
байланысы бар қызметкерлер мен үшінші
тұлғалардың өкілдері, сондай-ақ олардың
отбасы мүшелері, азаматтығы жоқ
тұлғалар және Қазақстан Республикасында
тұруға берілген ықтияр хаты жоқ өзге
мемлекет азаматтары қатыстырылмайды.

Сметана President 200 г, 400 г, 500 г; 10%,
15%, 20%
Сметана President 380 г; 10%, 15%
Сметана «Домашняя» President 185 г, 385 г
Сыр плавленый «Мастер Бутерброда» President
150 г, 300 г
Сыр плавленый President 140 г, 280 г
Сыр плавленый President 200 г, 400 г
Творог President «Домашний» 200 г, 400 г; 0%,
5%, 9%
Творог President «Традиционный» 200 г; 0%,
5%, 9%
Творог President «Классический» 250 г; 0%,
9%
Творог President «Диетический» 0,2% 400гр
Масло сливочное President 125 г, 200 г
Масло сливочное President соленое 200 г
Творог President «Домашний» 900 г; 0%, 9%
Масло сливочное President 400 г
3.
Условия, при соблюдении которых
физическое лицо становится участником
Акции
3.1.
Участник Акции: – лицо, которое
соответствует требованиям настоящих Правил
и которое в период с 15 сентября по 15 ноября
2018 года приобрело один из Акционных
продуктов и выполнило требования,
необходимые для участия в Акции.
3.2.
К участию в Акции допускаются
дееспособные граж дане Республики
Казахстан, достигшие к моменту проведения
Акции 18 (восемнадцати) лет (далее –
Участник Акции).
3.3.
К участию в Акции не допускаются:
работники Организатора Акции, члены их
семей; лица, представляющие интересы
Организатора Акции, лица, признанные в
установленном порядке аффилированными с
Организатором Акции, работники и
представители третьих лиц, имеющих
установленные гражданско-правовые и иные
отношения с Организатором Акции и
связанные с организацией и/или проведением
Акции, а также члены их семей, лица без
гражданства и граждане других государств, не
имеющие вида на жительство в Республике
Казахстан.
3.4.
Участвуя в Акции, Участник
подтверждает ознакомление и полное согласие
с настоящими Правилами и принимает на себя
обязательства соблюдать все их условия и
требования.
3.5.
Факт участия в Акции означает, что
Участники Акции соглашаются с тем, что их
имена, отчества, фамилии, фотографии, видео, аудио- и иные материалы о них могут быть
использованы Организатором Акции в любых
рекламных и (или) информационных
материалах, связанных с проведением Акции,

3.4. Науқанға қатыса отырып, Қатысушы
осы ережелермен танысқанын және толық
келісетіндігін, оның барлық шарттары мен
талаптарын ұстану бойынша
міндеттемелерді өз мойнына алатынын
растайды.
3.5. Науқанға қатысу фактісі Науқанның
кәмелеттік жасқа толған
Қатысушыларының өздерінің аты-жөндері,
тектері, фотосуреттері, бейне, аудио және
өздері туралы өзге де материалдарды
Науқанды Ұйымдастырушы Науқанға
Қатысушыларға қандай да бір сыйақы
төлемей-ақ, Науқанды өткізумен
байланысты кез келген жарнама және
(немесе) ақпараттық материалдарда
пайдалануына келісім беретіндігін
білдіреді. Науқанның кәмелеттік жасқа
толған жеңімпаздары оларға қандай да бір
сыйақы төлемей-ақ, бұқаралық ақпарат
құралдарына сұхбат беруге және осы
Науқанды өткізуге байланысты
дайындалған жарнамалық материалдарға
арналған түсірілімге түсуге келіседі.
Мұндай жарнама материалдарына деген
барлық құқық Науқанды Ұйымдастырушы
мен Науқанға Тапсырыс берушіге тиесілі.
3.6 Науқанға қатысу үшін 2018 жылдың 15
қыркүйегі 00:00:00 сағаттан 2018 жылдың
15 қарашасы 23:59:59 сағат аралығы
мерзімінде (Астана уақыты бойынша) осы
Ереженің 2.1-тармағында көрсетілген
тізімдегі, Науқан стикері және стикердің
ішінде Коды* бар Науқандық өнімнің
кемінде 1 (бір) тұтыну бірлігін сатып алып,
Кодты ықтимал екі тәсілдің біреуі арқылы
тіркеу керек:
3.7. Кодты тіркеудің бірінші тәсілі – SMS
арқылы:
3.7.1. Кодты жеке ұялы телефон нөмірінен
қысқа 7102 нөміріне жіберу (бір СМСхабарлама құны – Қазақстан
Республикасының барлық ұялы байланыс
желілері үшін 7 теңге);
3.7.2. Кодты сәтті тіркеу туралы жауап
ретінде келген СМС-хабарлама алу;



3.7.3. Кодтарды тіркеу кезінде мынадай
СМС-хабарламалар қарастырылмайды:
СМС-хабарламада бірден артық Код болған
жағдайда;
СМС-хабарламада Код болмаған жағдайда;
СМС-хабарламада бұрын жіберілген Код
болған жағдайда;
СМС-хабарламада Науқанды
Ұйымдастырушы Код ретінде
сәйкестендіре алмаған код болған
жағдайда (барлық кодтар тізімі Науқанды

без выплаты какого-либо вознаграждения
Участникам Акции. Победители Акции дают
свое согласие на интервью в средствах
массовой информации и съемку для рекламных
материалов, подготовленных в связи с
проведением данной Акции, без выплаты им
какого-либо вознаграждения. Все права на
такие рекламные материалы принадлежат
Организатору Акции и Заказчику Акции.
3.6.
Для участия в Акции необходимо в срок
с 00:00:00 часов 15 сентября 2018 года по
23:59:59 часов 15 ноября 2018 года (по
времени Астаны) приобрести не менее 1
(одной) потребительской единицы Акционного
продукта, из перечня, указанного в пункте 2.1
настоящих Правил, в упаковках со стикером
Акции и с Кодом* внутри стикера, и
зарегистрировать Код одним из двух
возможных способов:
3.7.
Первый способ регистрации Кода –
посредством SMS:
3.7.1.
Отправить со своего личного
номера мобильного телефона Код на короткий
номер 7102 (стоимость одного SMS-сообщения
7 тенге для всех сотовых сетей Республики
Казахстан);
3.7.2.
Получить ответное SMSсообщение об успешной регистрации Кода;
3.7.3.
Не рассматриваются при
регистрации Кодов SMS-сообщения в случаях,
если:
SMS-сообщение содержит более одного Кода;
SMS-сообщение не содержит Кода;
SMS-сообщение содержит Код, уже
присланный ранее;
SMS-сообщение содержит Код, который не
может быть идентифицирован Организатором
Акции как Код (список всех кодов хранится у
Организатора Акции);
SMS-сообщение получено Организатором
Акции до начала Периода приема заявок на
участие в Акции (ранее 00 часов 00 минут по
времени Астаны 15 сентября 2018 года);
SMS-сообщение получено Организатором
Акции после окончания Периода приема заявок
на участие в Акции (позднее 23 часов 59 минут
по времени Астаны 15 ноября 2018 года).
3.8.
Второй способ регистрации Кода –
посредством Сайта:
3.8.1. Зарегистрироваться в Период
проведения Акции в качестве Участника Акции
путем заполнения анкеты на Сайте с указанием
в ней своих персональных данных (далее –
Регистрационные данные), а именно:
номера мобильного телефона;
имени;
е-mail;
города;
пароля (Участник Акции придумывает пароль
самостоятельно);

Ұйымдастырушыда сақталған);
Науқанды Ұйымдастырушы СМСхабарламаны Науқанға қатысуға берілген
өтінімді қабылдау кезеңі басталғанға дейін
(2018 жылдың 15 қыркүйегі Астана
уақыты бойынша 00 сағат 00 минуттан
бұрын) алған жағдайда;
Науқанды Ұйымдастырушы СМСхабарламаны Науқанға қатысуға берілген
өтінімді қабылдау кезеңі аяқталғаннан
кейін (2018 жылдың 15 қарашасы Астана
уақыты бойынша 23 сағат 59 минуттан
кейін) алған жағдайда.



3.8. Кодты тіркеудің екінші тәсілі – Сайт
арқылы:
3.8.1. Науқанды өткізу кезеңінде Сайтқа
өзіңіздің жеке мәліметтеріңізді көрсете
отырып, сауалнама толтыру арқылы
Науқанға Қатысушы ретінде тіркелу керек
(әрі қарай – Тіркелу мәліметтері), атап
айтқанда:
ұялы телефон нөмірі;



есімі;



е-mail-і;



қаласы;



құпия сөзі (Науқанға Қатысушы құпия
сөзді өз бетінше ойластырады);



Науқан шарттарымен келісуі.
3.8.2. Сайтқа сәтті тіркелуіңізді растау
ретінде жыпылықтап шығатын электронды
ақпараттық хабарлама пайда болады.
3.8.3 Сайтқа сәтті тіркелгеннен кейін
Сайтқа кіруші Науқанға қатысушы болып
саналады.
3.8.4. Толтырылған мәліметтерді түзетуге
болмайды, сауалнамадағы мәліметтер
сенімді әрі дұрыс болуы тиіс. Науқанға
қатысушы тіркелген кезде қате ақпарат,
атап айтқанда есімін, ұялы телефонын,
қаласын, электронды мекенжайын қате
көрсеткен жағдайда кез келген деңгейдегі
сыйлықтың иегері атана алмайды.
3.9. Сайтқа тіркелген кезде Науқанға
Қатысушы Кодты SMS-хабарлама
ж олдау арқылы тіркеуді ж үргізетін
немесе ж үргізген ұялы байланыс
операторының абоненттік нөмірін
көрсету керек. Егер Кодтарды бұрын
Сайтқа тіркеген ж ағдайда кейінгі
Кодтарды Науқанға Қатысушының
Сайтқа тіркелген кезде көрсеткен
ұялы байланыс операторының
абоненттік нөмірінен ж іберу керек.
Осылайша Науқанды

согласия с условиями Акции.
3.8.2. В подтверждение успешной
регистрации на Сайте выводится всплывающее
электронное информационное сообщение.
3.8.3. После успешной регистрации на Сайте
посетитель считается Участником Акции.
3.8.4. Заполненные данные не подлежат
редактированию, в анкете должна быть
предоставлена достоверная и корректная
информация. Участник Акции не может стать
обладателем подарка, если указал при
регистрации недостоверную информацию, в
частности имя, мобильный телефон, город,
электронный адрес.
3.9.
При регистрации на Сайте
Участнику Акции необходимо указать тот
ж е абонентский номер оператора сотовой
связи, с которого им производится или
производилась регистрация Кодов путем
отправки SMS-сообщений. Если ранее
Коды регистрировал ись на Сайте,
отправлять последующие Коды
необходимо с абонентского номера
оператора сотовой связи, который был
указан Участником Акции при
регистрации на Сайте. Таким образом,
Организатор Акции имеет возмож ность
объединить все Коды,
зарегистрированные посредством SMSсообщений и на Сайте одним Участником
Акции, на единую учетную запись одного
Участника Акции, ориентируясь на
абонентский номер оператора сотовой
связи.
3.10.
Один Участник Акции с одного
уникального номера мобильного телефона и
почтового электронного адреса может
зарегистрировать не более одной
регистрационной формы.
3.11.
При подтверждении успешной
регистрации Участнику Акции присваивается
уникальный номер, который соответствует
номеру мобильного телефона Участника Акции,
и ему открывается доступ в «Личный кабинет»,
который представляет собой виртуальный
аккаунт Участника Акции. В «Личном
кабинете» содержится и хранится информация
о количестве вопросов, на которые были
получены / не получены ответы,
наименованиях и количестве выигранных
призов в рамках Акции.
3.12.
Для доступа к «Личному кабинету»
необходимо ввести логин (номер мобильного
телефона) и пароль, указанные Участником
Акции при регистрации на Сайте в
регистрационной форме, в соответствующие
поля регистрационной формы и нажать на
виртуальную кнопку «Войти».

Ұйымдастырушы бір Науқанға
Қатысушының SMS-хабарлама
арқылы ж әне Сайтқа тіркеген
Кодтарының бәрін ұялы байланыс
операторының абоненттік нөміріне
қарап отырып, бір Науқанға
Қатысушының бірыңғай есептік
ж азбасына біріктіре алады.
3.10. Бір қатысушы бірегей ұялы телефон
нөмірінен және пошталық электронды
мекенжайдан бірден артық тіркеу нысанын
тіркей алмайды.
3.11. Сәтті тіркелуді растаған кезде
Науқанға Қатысушыға оның ұялы телефон
нөміріне сәйкес келетін бірегей нөмір
беріледі және Науқанға Қатысушының
виртуалды аккаунты болып табылатын
«Жеке кабинет» ашылады. «Жеке
кабинетте» жауап берілген/берілмеген
сұрақтар саны, Науқан аясында ұтып
алынған жүлделердің атауы және саны
туралы ақпарат бар және сақталады.
3.12. «Жеке кабинетке» кіру үшін
Науқанға Қатысушының Сайттағы тіркеу
нысанының тиісті жолағындағы тіркеу
нысанына тіркелген кезде көрсеткен
логині (ұялы телефон нөмірі) мен құпия
сөзін енгізіп, «Кіру» деген виртуалды
түймешені басу қажет.
3.13. Тіркелгеннен кейін «Кодты енгізу»
деген түймешені басып, Кодты арнайы
жолаққа енгізу керек.
3.14. Науқанға Қатысушы Сайттағы Кодты
тіркеу жазбасына бір тәулік ішінде бес рет
қатарынан қате Код енгізген жағдайда ол
Науқанға Қатысушы Науқанға қатысудан
бір сағатқа бұғатталады. Науқанға
Қатысушы Науқанды өткізу кезеңінде үш
рет бұғатталған жағдайда ол Науқанға
Қатысушы жаңа Кодтарды тіркеу
құқығынан айырылады.
3.15. Науқанға Қатысушы құпия сөзді
қалпына келтіре алады. Құпия сөзді
қалпына келтіру сұранымы Науқанды
өткізу кезеңінде жолдана алады. Құпия
сөзді қалпына келтіру үшін Сайттағы
тіркелу/авторласу нысанынан «Құпия сөзді
қалпына келтіру» деген түймешені таңдау
керек. Содан кейін тіркелген кезде
көрсетілген Науқанға қатысушының
электронды пошта мекенжайына бірегей
сілтеме жолданады, сол арқылы өтіп,
құпия сөзді жаңасына өзгерту қажет.
Науқанға қатысушы құпия сөзді өзі ойлап
табады. Электронды пошта арқылы
сілтеме жолданатын ең ұзақ уақыт – бес
сағат.
3.16. Науқанға Қатысушы Кодтарды тіркеу
үшін бір ғана ұялы телефон нөмірін

3.13.
Будучи авторизованным, необходимо
ввести Код в специальное поле, нажав кнопку
«Ввести код».
3.14.
В случае если Участник Акции вводит
пять неверных Кодов в течение суток в поле
ввода Кода регистрационной формы на Сайте,
данный Участник Акции блокируется для
участия в Акции на один час. Если блокировка
Участника Акции происходит три раза в Период
проведения Акции, данный Участник Акции
лишается права регистрировать новые Коды.
3.15.
Участнику Акции доступно
восстановление пароля. Запрос на
восстановление пароля может быть отправлен
в течение Периода проведения Акции. Для
восстановления пароля в форме
регистрации/авторизации на Сайте необходимо
выбрать «Восстановить пароль». После этого
на адрес электронной почты Участника Акции,
указанный при регистрации, будет выслана
уникальная ссылка, по которой необходимо
перейти и сменить пароль на новый. Участник
Акции придумывает пароль самостоятельно.
Максимальное время, в течение которого
ссылка будет отправлена по электронной
почте, – пять часов.
3.16.
Один и тот же номер мобильного
телефона и/или адрес электронной почты
могут быть использованы для регистрации
Кодов только одного Участника Акции.
3.17.
При регистрации Код пишется в виде
буквенно-цифровых символов, которые
нанесены внутри стикера на упаковке,
например, ABC AB4 ABC.
3.18.
Все присланные Коды хранятся в базе
данных Организатора Акции, содержащей
информацию об Участниках Акции, в которой
производится обработка присланных Кодов.
3.19.
Признаются некорректными, не
учитываются и не регистрируются следующие
Коды:
вымышленные;
полученные Организатором Акции ранее даты
начала Периода приема заявок на участие в
Акции (ранее 00 часов 00 минут по времени
Астаны 15 сентября 2018 года);
полученные Организатором Акции позднее
даты окончания Периода приема заявок на
участие в Акции (позднее 23 часов 59 минут по
времени Астаны 15 ноября 2018 года).
4.
Состав и размер призового фонда
4.1.
Призовой фонд Акции формируется за
счет денежных средств и имущества
Организатора Акции и состоит из следующих
призов:
4.1.1. Еженедельные призы: 500 000 (пятьсот
тысяч) тенге и 1 000 000 (один миллион) тенге;
4.1.2. Розыгрыш 500 000 тенге каждую
неделю. Итого 8 призов – 4 000 000 тенге;

және/немесе электронды пошта
мекенжайын пайдалана алады.

4.1.3. Розыгрыш 1 000 000 тенге каждую
неделю. Итого 8 призов – 8 000 000 тенге.

3.17. Тіркелу кезінде Код қаптамадағы
стикердің ішіне жазылған әріп-сан
символдары түрінде жазылады, мысалы:
АВС АВ4 АВС.

Общий призовой фонд Акции составляет 12
000 000 тенге.

3.18. Науқанға Қатысушылар туралы
ақпараттан тұратын жолданған Кодтардың
бәрі Ұйымдастырушының мәліметтер
қорында сақталады, жолданған Кодтарды
өңдеу осы жерде іске асырылады.
3.19. Мынадай Кодтар қате болып саналады,
ескерілмейді және тіркелмейді:


ойдан шығарылған;



Науқанды Ұйымдастырушы Науқанға
қатысуға берілген өтінімді қабылдау кезеңі
басталғанға дейін (2018 жылдың 15
қыркүйегі Астана уақыты бойынша 00
сағат 00 минуттан бұрын) алған;



Науқанды Ұйымдастырушы Науқанға
қатысуға берілген өтінімді қабылдау кезеңі
аяқталғаннан кейін (2018 жылдың 15
қарашасы Астана уақыты бойынша 23
сағат 59 минуттан кейін) алған кодтар.
4. Жүлде қорының құрамы ж әне
көлемі
4.1. Науқанның Жүлде қоры Науқанды
Ұйымдастырушының қаражатынан және
мүлкінен құралады, мынадай Жүлделерден
тұрады:
4.1.1. Апта сайынғы жүлделер – 500 000
(бес жүз мың) теңге және 1 000 000 (бір
миллион) теңге;
4.1.2. Апта сайын 500 000 теңге ұту
ойыны. Барлығы 8 жүлде – 4 000 000
теңге;
4.1.3. Апта сайын 1 000 000 теңге ұту
ойыны. Барлығы 8 жүлде – 8 000 000
теңге.
Науқанның жалпы жүлде қоры 12 000 000
теңгені құрайды.
5. Жүлде қорын ұту ойынын өткізу
тәртібі, оның ішінде Науқан
ж еңімпаздарын анықтау тәртібі ж әне
хабарлау тәсілі
5.1. Апта сайынғы ж үлделер ұту
ойындары (апта сайын 2 Апта сайынғы
ж үлде ойнатылады: 500 000 теңге
ж әне 1 000 000 теңге) 2018 жылдың 24
қыркүйегі мен 19 қарашасы аралығында
ағымдағы аптада Кодтарды
жолдаған/тіркеген Науқанға қатысушылар
арасында өткізіледі.

5.
Порядок проведения розыгрыша
призового фонда, в том числе порядок
определения победителей Акции и
способ информирования
5.1.
Розыгрыши Еж енедельных призов
(каждую неделю разыгрывается 2
Еж енедельных приза: 500 000 тенге и
1 000 000 тенге) проводятся каждую неделю
с 24 сентября по 19 ноября 2018 года среди
всех Участников Акции,
отправивших/зарегистрировавших Коды за
текущую неделю.
5.1.2.

Даты еженедельных розыгрышей*:

Период регистрации
Кодов
15.09.2018 –
23.09.2018
24.09.2018 –
30.09.2018
01.10.2018 –
07.10.2018
08.10.2018 –
14.10.2018
15.10.2018 –
21.10.2018
22.10.2018 –
28.10.2018
29.10.2018 –
04.11.2018
05.11.2018 –
15.11.2018

Дата
розыгрыша
24.09.2018
01.10.2018
08.10.2018
15.10.2018
22.10.2018
29.10.2018
05.11.2018
16.11.2018

*График розыгрышей призов может
корректироваться с учетом выходных и
праздничных дней, установленных
законодательством Республики Казахстан
5.1.3. Розыгрыш проводится в присутствии
независимого нотариуса и членов тиражной
комиссии, состоящей из представителей
Организатора Акции. Определение победителя
происходит путем случайного определения
выигрышного Кода с помощью специальной
компьютерной программы. При определении
победителя Организатор Акции выбирает
основного и 2 (двух) резервных победителей.
5.1.4. После определения победителя для
получения Еженедельного приза
осуществляется оповещение Организатором
Акции выигравшего Участника Акции путем

5.1.2. Апта сайынғы ұтыс ойын күндері*:

Кодтарды тіркеу күні
15.09.2018 –
23.09.2018
24.09.2018 –
30.09.2018
01.10.2018 –
07.10.2018
08.10.2018 –
14.10.2018
15.10.2018 –
21.10.2018
22.10.2018 –
28.10.2018
29.10.2018 –
04.11.2018
05.11.2018 –
15.11.2018

Ұтыс ойын
күні
24.09.2018
01.10.2018
08.10.2018
15.10.2018
22.10.2018
29.10.2018
05.11.2018
16.11.2018

*Жүлделер ұту ойынының кестесі
Қазақстан Республикасы заңнамасында
белгіленген демалыс және мереке
күндерін ескере отырып, түзетілуі мүмкін.
5.1.3. Науқан нотариустың және Науқанды
Ұйымдастырушы өкілдерінен тұратын
тираждық комиссия мүшелерінің
қатысуымен өткізіледі. Жеңімпазды
анықтау арнайы компьютерлік
бағдарламаның көмегімен ұтысты Кодты
кездейсоқ анықтау арқылы жүргізіледі.
Жеңімпазды анықтаған кезде Науқанды
Ұйымдастырушы негізгі және 2 (екі)
резервтегі жеңімпазды таңдайды.
5.1.4. Жеңімпазды анықтағаннан кейін
Науқанды Ұйымдастырушы Апта сайынғы
жүлдені беру үшін ұтысқа ие болған
Науқанға қатысушыға ұтысты Код SMSхабарлама жіберу арқылы тіркелген
немесе ұтысты Кодты Сайтқа тіркеген
тіркеу нысанында көрсетілген ұялы
байланыс операторының абоненттік
нөміріне телефон қоңырауын шалу арқылы
хабарлайды. Егер Науқанға Тапсырыс
беруші жеңімпаз анықталған сәттен бастап
72 (жетпіс екі) сағаттың ішінде
жеңімпазбен хабарласа алмаса, бұл адам
тиісті жүлде алу құқығынан айырылады,
Науқанға Тапсырыс беруші жүлдені
табыстау үшін резервте тұрған бірінші
жеңімпазбен хабарласады. Егер Тапсырыс
беруші резервте тұрған бірінші
жеңімпазбен жоғарыда көрсетілген мерзім
ішінде хабарласа алмаса, бұл жеңімпаз
тиісті жүлде алу құқығынан айырылады,

телефонного звонка на абонентский номер
оператора сотовой связи, с которого был
зарегистрирован выигравший Код путем
отправки SMS-сообщения или который был
указан в регистрационной форме Участника
Акции, зарегистрировавшего выигравший Код
на Сайте. В случае если Организатор Акции не
может связаться с победителем в течение 72
(семидесяти двух) часов с момента
определения победителя, указанное лицо
лишается права на соответствующий приз,
Заказчик Акции связывается с первым
резервным победителем для присуждения ему
приза. В случае если Заказчик Акции не может
в течение вышеуказанного срока связаться с
первым резервным победителем, то такой
победитель лишается права на
соответствующий приз, Заказчик Акции
связывается со вторым резервным
победителем для присуждения ему приза. В
случае если Заказчик Акции не может в
течение вышеуказанного срока связаться со
вторым резервным победителем, то такой
победитель лишается права на
соответствующий приз и Заказчик Акции
вправе распорядиться таким призом по своему
усмотрению.
5.1.5. Сведения о победителе, выигравшем
Еженедельный приз, размещаются на Сайте в
течение 10 рабочих дней после каждого
розыгрыша.
5.1.6. Участник Акции может получить только
1 (один) Еженедельный приз за весь период
проведения Акции.
5.2.
Полный список победителей Акции
будет размещен на Сайте в разделе
«Победители» не позднее 15 декабря 2018
года (далее – Дата публикации результатов
проведения Акции).
5.3.
Участник Акции должен сохранить
стикер, целостность которого составляет не
менее 50 %, с неповрежденным (наличие 9
символов, читабельным) Кодом до
окончательного подведения итогов и
окончательной выдачи призов. В случае
получения Участником Акции права на
получение Еженедельного приза Организатор
Акции оставляет за собой право проверять
наличие указанного стикера. Отсутствие
стикера с неповрежденным Кодом лишает
Участника Акции права на получение приза.
5.4.
Всеми невостребованными призами, а
также призами, от получения которых
Участники Акции отказались, Организатор
Акции распоряжается по своему усмотрению.
Призы не могут быть востребованы
Участниками Акции повторно.
6.
Порядок и срок выдачи призов
победителям Акции

Науқанға Тапсырыс беруші жүлдені
табыстау үшін резервте тұрған екінші
жеңімпазбен хабарласады. Егер Тапсырыс
беруші резервте тұрған екінші
жеңімпазбен жоғарыда көрсетілген мерзім
ішінде хабарласа алмаса, ол жеңімпаз
тиісті жүлде алу құқығынан айырылады,
Науқанға Тапсырыс беруші мұндай жүлдені
өз ұйғарымы бойынша басқаруға құқылы.
5.1.5. Апта сайынғы жүлде ұтқан жеңімпаз
туралы мәліметтер әр ұтыс ойыннан кейін
10 жұмыс күні ішінде Сайтқа жарияланады.
5.1.6. Науқанға Қатысушы Науқанды
өткізудің барлық кезеңінде Апта сайынғы
жүлделердің тек 1 (біреуін) ала алады.
5.2. Науқан жеңімпаздарының толық тізімі
Сайттың «Жеңімпаздар» бөліміне 2018
жылдың 15 желтоқсанынан кешіктірілмей
жарияланады (әрі қарай – Науқанды өткізу
нәтижелерін жариялау күні).
5.3. Науқанға Қатысушы түпкілікті
қорытынды жасап, Жүлдені түпкілікті
бергенге дейін бүтіндігі кемінде 50%-ды
құрайтын, зақымданбаған коды бар (9
символдың болуы, анықтығы) стикерді
сақтауы тиіс. Науқанға Қатысушы Апта
сайынғы жүлде алу құқығына ие болған
жағдайда Науқанды Ұйымдастырушы
көрсетілген стикердің бар-жоқтығын
тексеруге құқылы. Зақымданбаған коды
бар стикер жоқ болса, Науқанға Қатысушы
Жүлде алу құқығынан айырылады.
5.4. Талап етілмеген Жүлделердің бәрін,
сондай-ақ Науқанға Қатысушылар алудан
бас тартқан Жүлделерді Науқанның
Ұйымдастырушысы өз ұйғарымы бойынша
басқарады. Қатысушылар Жүлделерді
қайта талап ете алмайды.
6. Науқан ж еңімпаздарына ж үлделер
беру тәртібі ж әне мерзімі
6.1. Жүлде алу үшін жеңімпаз ұтқаны
туралы хабарланған сәттен бастап 10 (он)
күнтізбелік күннен кешіктірмей Науқанды
Ұйымдастырушыға міндетті түрде мына
құжаттарды беруі керек:
1) міндетті түрде ЖСН-і көрсетілген жеке
куәлігінің көшірмесі;
2) банктік шотты ашу туралы анықтама
немесе қолданыстағы карточкалық шоттың
реквизиттері;
3) пошта индексі көрсетілген нақты
тұрғылықты мекенжайы;
4) ақша қаражатын өтеусіз беру туралы
шарт.
6.2. Ақша қаражатын өтеусіз беру туралы
шарт (әрі қарай – Шарт) жасау үшін

6.1.
Для получения приза победителю
необходимо не позднее 10 (десяти)
календарных дней с момента уведомления о
выигрыше предоставить Организатору Акции
следующие документы:
1) копию удостоверения личности с
обязательным указанием ИИН;
2) справку об открытии банковского счета или
реквизиты уже имеющегося карточного счета;
3) адрес фактического проживания с почтовым
индексом;
4) договор о безвозмездной передаче
денежных средств;
6.2.
Для заключения договора о
безвозмездной передаче денежных средств
(далее – Договор) Организатор Акции
отправляет Договор по адресу победителя
курьерской службой для подписания его
победителем. Победитель подписывает и
возвращает один экземпляр Договора
курьерской службой Организатору Акции по
адресу, указанному в пункте 1.1 настоящих
Правил. Все расходы, связанные с пересылкой
документов, Организатор Акции берет на себя.
6.3.
Сумма Еженедельного приза будет
перечислена на открытый ранее победителем
Акции банковский счет в течение 10 (десяти)
рабочих дней после предоставления
документов, указанных в пункте 6.1 настоящих
Правил, на основании заключенного Договора.
6.4.
При невыполнении победителями
Акции условий и несоблюдении сроков
получения призов, предусмотренных
настоящими Правилами, в выдаче
соответствующего приза может быть отказано
и/или победитель Акции может быть лишен
права на получение соответствующего приза.
6.5.
Призы не подлежат выдаче
победителям Акции иначе как в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами. В
случае отказа победителя Акции от получения
приза, невыполнения победителем Акции
требований настоящих Правил или
неполучения им приза в установленные сроки
и в установленном порядке, победитель Акции
теряет право на получение приза и
причитающийся победителю Акции приз
остается у Организатора Акции. Призы не
могут быть востребованы победителями Акции
повторно, денежная компенсация им не
выплачивается.

Науқанды Ұйымдастырушы жеңімпаздың
оған қол қоюы үшін оның мекенжайына
курьер қызметі арқылы Шартты жібереді.
Жеңімпаз қол қойып, Шарттың бір
данасын курьер қызметі арқылы осы
Ереженің 1.1-тармағында көрсетілген
Науқанды Ұйымдастырушының
мекенжайына жібереді. Құжаттарды
жіберуге байланысты шығындардың бәрін
Науқанды Ұйымдастырушы өз мойнына
алады.
6.3. Осы Ереженің 6.1-тармағында
көрсетілген құжаттарды бергеннен кейін
жасалған Шарт негізінде Апта сайынғы
жүлденің сомасы жеңімпаздың ертерек
ашқан банктік шотына аударылады.
6.4. Науқан Жеңімпаздары осы Ережеде
көзделген шарттарды орындамаған және
жүлделерді алу мерзімдерін сақтамаған
жағдайда тиісті жүлде берілмеуі
және/немесе Науқан жеңімпазы тиісті
жүлдені алу құқығынан айырылуы мүмкін.
6.5. Жүлделер Науқан Жеңімпаздарына
осы Ережеде белгіленген тәртіппен ғана
беріледі. Науқан жеңімпазы жүлде алудан
бас тартқан, Науқан жеңімпазы осы
Ережедегі талаптарды орындамаған
немесе олар жүлдені белгіленген мерзімде
және белгіленген тәртіппен алмаған
жағдайда Науқан жеңімпазы жүлде алу
құқығынан айырылады және Науқан
жеңімпазына тиесілі жүлде Науқанды
Ұйымдастырушыда қалады. Науқан
жеңімпаздары Жүлделерді қайта талап ете
алмайды, оларға ақшалай өтемақы
төленбейді.
6.6. Науқанды Ұйымдастырушыға қатыссыз
себептер бойынша Науқанға Қатысушымен
ұялы және/немесе стационарлы нөмірлер
арқылы, Науқанды Ұйымдастырушыға
қатыссыз себептер бойынша тіркелген
кезде көрсеткен электронды поштамен
электронды хат жолдау арқылы хабарласу
мүмкіндігінің болмауы, сондай-ақ Науқанға
Қатысушы ретінде тіркелген кезде
көрсетілген мекенжайларда болмауы
Науқанды Ұйымдастырушыны
жауапкершіліктен босатады.
7. Науқанның басқа да талаптары
7.1. Бір Науқанға қатысушы бір ғана
электронды пошта мекенжайын пайдалана
отырып, Науқанға қатысуға құқылы. Бір
Науқанға қатысушының Науқанға қатысу
үшін бірнеше электронды пошта
мекенжайын пайдаланғаны анықталған
жағдайда мұндай Науқанға қатысушы
Науқан аясындағы кез келген жүлдені алу

6.6.
По обстоятельствам, не зависящим от
Организатора Акции, отсутствие возможности
связаться с Участником Акции по мобильным
и/или стационарным номерам, посредством
отправления электронного письма по
электронной почте, указанной при
регистрации, по независящим от Организатора
Акции причинам, а также отсутствие по
адресам, указанным при регистрации в
качестве Участника Акции, освобождает
Организатора Акции от ответственности.
7.
Прочие условия Акции
7.1.
Один Участник Акции имеет право
участвовать в Акции с использованием только
одного адреса электронной почты. В случае
обнаружения использования одним Участником
Акции более чем одного адреса электронной
почты для участия в Акции, такой Участник
Акции теряет право на получение любых
призов в рамках Акции. Идентификатором
Участника Акции с несколькими номерами
мобильных телефонов и адресами электронной
почты, указанными при регистрации, является
место жительства, которое совпадает по
нескольким номерам мобильных телефонов и
адресам электронной почты, в этом случае
Организатор Акции имеет право лишить
Участника Акции возможности участвовать в
Акции и отозвать частично либо в полном
объеме уже выигранные этим Участником
Акции призы.
7.2.
7.3.
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 любых рекламных
акциях, подарков, образцов продукции и
других предложений от Организатора Акции
и/или Заказчика Акции, каким-либо удобным
Организатору Акции и/или Заказчику Акции
способом, включая, но не ограничиваясь по
SMS, e-mail и/или путем получения рассылки
через какие-либо мобильные приложения.
Согласие Участника Акции дает Организатору
Акции и/или Заказчику Акции и
уполномоченным ими 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
Заказчиком Акции и/или их уполномоченными
представителями контактов с Участниками
Акции в отношении рекламных акций
Организатора Акции и/или Заказчика Акции, в
том числе по сетям электросвязи, включая

құқығынан айырылады. Тіркелу кезінде
көрсеткен бірнеше ұялы байланыс
телефонының нөмірі және электронды
пошта мекенжайы бар Науқанға
қатысушыны анықтау идентификаторы –
бірнеше ұялы телефон нөмірі мен
электронды пошта мекенжайы бірдей
болып тұратын тұрғылықты жер болып
табылады, мұндай жағдайда Науқанды
Ұйымдастырушы Науқанға Қатысушыны
Науқанға қатысу құқығынан айыруға және
ол Науқанға Қатысушының ұтып алған
жүлделерін жартылай немесе толық
көлемде кері қайтарып алуға құқылы.
7.2.
7.3. Сайтқа тіркелген Науқанға Қатысушы
Қазақстан Республикасының іс-әрекетке
қабілетті азаматы екендігін, өзінің жеке әрі
дұрыс мәліметтерін хабарлағанын және
Науқанды Ұйымдастырушыдан
және/немесе Науқанға Тапсырыс
берушіден Науқанды Ұйымдастырушыға
және/немесе Науқанға Тапсырыс берушіге
қандай да бір ыңғайлы тәсілмен, оның
ішінде, SMS, e-mail және/немесе қандай да
бір ұялы қосымшалар арқылы таратпа алу
арқылы (бірақ мұнымен шектелмейді) кез
келген жарнама науқандары, сыйлықтар,
өнім үлгілері және басқа да ұсыныстар
туралы ақпарат алуға келісетіндігін
растайды. Науқанға Қатысушының келісімі
мұндай мәліметтерді рұқсатсыз таратудан
қорғаудың қажетті шараларын жасайтын
Науқанды Ұйымдастырушыға және/немесе
Науқанға Тапсырыс берушіге және
олардың уәкілетті тұлғаларына Науқанды
Ұйымдастырушының және/немесе
Науқанға Тапсырыс берушінің
және/немесе олардың уәкілетті өкілдерінің
Науқанды Ұйымдастырушының
және/немесе Науқанға Тапсырыс
берушінің жарнама науқандарына қатысты
Науқанға Қатысушылармен SMSхабарламалар мен электронды поштаны
қоса алғанда, электр байланысы арқылы
байланысуды жүзеге асыруға қажетті
сауалнамада көрсетілген Науқанға
Қатысушының мәліметтерін жинау, сақтау,
өңдеу және пайдалануды жүзеге асыруға
құқық береді. Келісім Науқанға
Қатысушының тіркеу мәліметтерін
хабарлаған сәттен бастап Науқанға
Қатысушы оларды кері қайтарып алғанға
дейін жарамды.
7.4. Науқанға Қатысушы келісімді
қайтарып алу туралы қол қойылған
жазбаша хабарламаны 050059, Қазақстан
Республикасы, Алматы қ., Ескендіров көш.,
50 мекенжайына Қатысушының Науқанға

направление SMS-сообщений и сообщений
электронной почты. Согласие действительно с
момента сообщения Участником Акции его
регистрационных данных до момента их отзыва
Участником Акции.
7.4.
Участник Акции вправе отозвать свое
согласие, направив подписанное письменное
уведомление об отзыве по адресу: 050059,
Республика Казахстан, г. Алматы,
ул. Искендерова 50, указав в уведомлении свои
фамилию, имя, отчество, дату рождения и
адрес, которые Участник Акции сообщал для
участия в Акции в числе своих
Регистрационных данных.
7.5.
В случае получения уведомления об
отзыве согласия Организатор Акции и
уполномоченные им лица прекращают
обработку персональных данных такого
Участника Акции и уничтожают его
персональные данные в срок, не
превышающий пяти рабочих дней с даты
поступления отзыва.
7.6.
Организатор Акции не несет
ответственность за неисполнение действий,
связанных с проведением Акции, если такое
неисполнение произошло вследствие
уничтожения персональных данных Участника
Акции в результате их отзыва Участником
Акции.
7.7.
Организатор Акции не несет
ответственность за:
соединение с коротким номером 7102, на
который следует отправлять SMS-сообщения,
если оператором мобильной связи в
конкретном городе (местности) такая услуга не
поддерживается;
задержку и/или недоставку ответного SMSсообщения в случае проведения
профилактических работ в сетях операторов
мобильной связи или других неполадок,
возникших не по вине Организатора Акции, а
также за недоставку уведомления Участнику
Акции о признании его обладателем приза в
случае, если его мобильный телефон
выключен или находится вне зоны действия
сети оператора мобильной связи более чем в
течение 24 часов непрерывно;
расторжение договорных отношений между
контент-провайдером и оператором мобильной
связи и, как следствие, невозможность
отправки SMS-сообщений на номер 7102;
задержку и/или недоставку SMS-сообщений, а
также за любые иные технические сбои
операторов мобильной связи, возникшие не по
вине Организатора Акции.
7.8.
В ответ на каждое SMS-сообщение,
отправленное Участником Акции, в
зависимости от результата его обработки
Участник Акции может получить от

қатысу үшін тіркеу мәліметтерінде
хабарлаған тегін, атын, әкесінің атын,
туған күнін және мекенжайын көрсете
отырып жолдап, келісімді кері қайтарып
алуға құқылы.
7.5. Келісімді кері қайтарып алу туралы
хабарлама алған жағдайда Науқанды
Ұйымдастырушы және оның өкілетті
тұлғалары мұндай Қатысушының жеке
мәліметтерін өңдеуді тоқтатып, келісімді
кері қайтарып алу түскен күннен бастап
бес жұмыс күнінен асырмай, жеке
мәліметтерді жояды.
7.6. Науқанды Ұйымдастырушы Науқанға
Қатысушы келісімін кері қайтарып алу
нәтижесінде оның жеке мәліметтерін жою
салдарынан Науқанды өткізуге
байланысты іс-әрекеттерінің
орындалмағаны үшін жауапты болмайды.
7.7. Науқанды Ұйымдастырушы:


ұялы байланыс операторы нақты бір
қалада (аймақта) қызмет көрсетпеген
жағдайда СМС-хабарлама жіберілетін Ұялы
байланыс операторының қысқа 7102
нөмірімен байланысу үшін;



ұялы байланыс операторларының
желісінде профилактикалық жұмыстар
жүргізілген немесе Науқанды
Ұйымдастырушының кінәсінен болмаған
басқа да ақаулықтар орын алған жағдайда
жауап ретінде жазылған SMSхабарламаның кешіккені және/немесе
жеткізілмегені, сондай-ақ Науқанға
Қатысушының ұялы телефоны операторы
24 сағат бойы өшіп тұрған немесе ұялы
байланыс операторы желісінің қамту
аймағынан тыс жерде болған жағдайда
оны Науқан Жүлдесінің Иегері деп тану
туралы хабарламаның жеткізілмегені үшін;



контент-провайдер мен ұялы байланыс
операторы арасындағы шарттық
қатынастардың бұзылуы салдарынан 7102
нөміріне SMS-хабарлама жіберудің мүмкін
еместігі үшін;



SMS-хабарламалардың кешіккені
және/немесе жеткізілмегені, сондай-ақ
ұялы байланыс операторының Науқанды
Ұйымдастырушының кінәсінен
туындамаған басқа да техникалық
ақаулықтары үшін жауап бермейді.

7.8. Науқанға Қатысушы жіберген әрбір SMS хабарламаны өңдеу нәтижесіне қарай
жауап ретінде Науқанға Қатысушы
Науқанды Ұйымдастырушыдан мынадай
SMS-хабарламалардың бірін алады:

Организатора Акции одно из следующих SMSсообщений:
сообщение о принятом индивидуальном Коде;
сообщение о том, что индивидуальный Код не
существует;
сообщение о том, что индивидуальный Код
активирован ранее;
сообщение о некорректно отправленном
Участником Акции SMS-сообщении с просьбой
проверить формат SMS-запроса или о сроках
проведения Акции;
сообщение о временной блокировке номера
телефона Участника Акции в связи с
зафиксированными системой подряд пятью
попытками подбора индивидуальных Кодов со
стороны Участника Акции.
Попыткой подбора индивидуального Кода
признается: отправление Участником Акции
некорректных Кодов;
сообщение о дате начала Акции;
сообщение о дате окончания Акции;
сообщение о блокировке номера телефона
Участника Акции за три временные блокировки
телефона этого Участника Акции.
7.9.
Отправляя SMS-сообщение с
мобильного телефона, Участник Акции
подтверждает, что данный номер мобильного
телефона зарегистрирован на его имя (что
подтверждается соответствующими
документами оператора мобильной связи).
7.10. 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) его/их
передачу в случае, если номер мобильного
телефона, с которого было отправлено SMSсообщение с Кодом, зарегистрирован на
юридическое лицо.
7.11. Организатор Акции вправе в любое
время в одностороннем порядке изменять
условия и правила проведения Акции,
информация об этом размещается
Организатором Акции на Сайте.
7.12. В Период проведения Акции стоимость
исходящего SMS-сообщения на номер 7102
составляет для всех участников Акции 7 тенге
(с НДС) для абонентов всех сотовых сетей
Республики Казахстан. В случае отправки
ошибочного запроса услуга считается
оказанной и деньги со счета абонента
снимаются. Все входящие SMS-сообщения от
Организатора Акции для Участника Акции
бесплатны.
Уплата налогов на призы, получаемые
Участниками Акции в ходе проведения
Акции, осуществляется в соответствии с
законодательством Республики
Казахстан.



жеке Кодтың қабылданғаны туралы
хабарлама;



жеке Кодтың жоқ екендігі туралы
хабарлама;



Кодтың бұрын тіркелгені туралы
хабарлама;



Науқанға Қатысушының SMS-хабарламаны
дұрыс жібермегені туралы, SMS-сұраным
форматын немесе Науқанды өткізу
мерзімдерін тексеру туралы өтініші бар
хабарлама;



Жүйе Науқанға Қатысушы тарапынан жеке
Кодты бес рет қатарынан таңдау
талпынысын белгілеуіне байланысты
Науқанға Қатысушының телефон нөмірінің
уақытша бұғатталуы туралы хабарлама.
Жеке Кодты таңдау талпынысы:
Қатысушының қате Код жібергені болып
саналады;



Науқанның басталатын күні туралы
хабарлама;



Науқанның аяқталатын күні туралы
хабарлама;



Науқанға Қатысушының телефоны үш рет
уақытша бұғатталғаны үшін оның телефон
нөмірін бұғаттау туралы хабарлама.
7.9. Ұялы байланыс операторының
абоненттік нөмірінен SMS-хабарлама
жібере отырып, Науқанға Қатысушы
аталған абоненттік нөмірдің Науқанға
Қатысушының атына тіркелгенін (ұялы
байланыс операторының тиісті
құжаттарымен расталады) растайды.
7.10. Науқанға Қатысушы Коды бар SMSхабарлама жолдаған ұялы телефон нөмірі
заңды тұлғаның атына тіркелсе, Науқанды
Ұйымдастырушы Науқанға Қатысушыға
жүлде/жүлделер беруден бас тартуға
немесе кейінге қалдыруға (бермеудің тиісті
себептерін жойғанға дейін) құқылы
екендігімен келіседі.
7.11. Науқанды Ұйымдастырушы Науқанды
өткізу шарттары мен ережелерін кез
келген уақытта біржақты тәртіппен
өзгертуге құқылы, бұл жайлы ақпаратты
Науқанды Ұйымдастырушы Сайтқа
жариялайды.
7.12. Науқанды өткізу кезеңінде 7102
нөміріне шығыс СМС-хабарлама құны
Науқанның барлық қатысушылары үшін –
Қазақстан Республикасындағы барлық
ұялы байланыс абоненттері үшін 7 теңгені
(ҚҚС-ті қоса алғанда) құрайды. Сұраным
қате жолданған жағдайда қызмет

көрсетілген болып саналады да,
абоненттің шотынан ақша алынады.
Науқанға Қатысушыға Науқанды
Ұйымдастырушыдан келіп түскен кіріс
СМС-хабарламалардың бәрі тегін.
7.13. Науқанды өткізу барысында Науқанға
Қатысушылар алатын жүлделердің
салығын төлеу Қазақстан
Республикасының салық заңнамасына
сәйкес жүзеге асырылады.

