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«Сыйлықтардың қар жауу» Акциясын өткізу ережелері
(бұдан әрі – Ережелер)
Акцияға қатысушы болу және Акция Жүлдесін алуға үміткер болу үшін Қатысушы келесі
шарттарды орындауы қажет:
1)
Skiff&Small супермаркеттер желісінде 200 теңгеден артық сомасына «Bon Aqua» СМ
өнімін сатып алу;
2)
Чекті small.kz сайтында тіркеу.
1-тармақта көрсетілген шарттарды орындаған тұлға осы Акцияға қатысуға өз келісімін және
Акция Ережелерімен толық келісімін растайды.
Акцияға Алматы қаласы мен Талдықорған қаласы қатысады.
Акция және чектерді сайтта тіркеу 2020ж. 20 қарашадан сағат 00.00-ден бастап 2021ж. 21
қантарга сағат 23.59-ға дейін Астана қаласының уақыты бойынша (бұдан әрі - Акцияны өткізу
кезеңі) жүргізіледі.
Қатысушылар Акция өткізілетін бүкіл кезеңге промо-коды бар чекті сақтауы қажет, ол ұтыс
ойынының қорытындысы бойынша жүлдені алған кезде Ұйымдастырушыға ұсынылуы тиіс.
Чекті ұсынбау қатысушыны жүлдені алу құқығынан айырады. Ұтыс ойыны кезінде женімпаз тек
бір рет сыйлық алуға құқықты.
Акция жеңімпаздары кездейсоқ таңдау арқылы Random.org бағдарламасы көмегімен
анықталады - Жеңімпаздарды анықтау кезінде экраннан жазу @small_kz Instagram аккаунтына
салынатын болады. Акция жеңімпазын жариялау акция кезінде апта сайын @small_kz Instagram
аккаунтында ақпарат орналастыру арқылы және ұтыс ойыны өткізілгеннен кейін тағы бір апта
ішінде жүзеге асырылады.
Апта сайынғы жүлделерді ұтысқа салу ойындарын өткізу күндері мен уақыты:
1) 27 қараша 20ж сағ. 15.00 – 5 ұялы телефон,
2) 04 желтоқсан 20ж сағ. 15.00 – 5 ұялы телефон,
3) 11 желтоқсан 20ж сағ. 15.00 – 5 ұялы телефон,
4) 18 желтоқсан 20ж сағ. 15.00 – 5 ұялы телефон,
5) 25 желтоқсан 20ж сағ. 15.00 – 6 ұялы телефон,
6) 04 қантар 20ж сағ. 15.00 – 6 ұялы телефон,
7) 08 қантар 20ж сағ. 15.00 – 6 ұялы телефон,
8) 15 қантар 20ж сағ. 15.00 – 6 ұялы телефон,
9) 21 қантар 20ж сағ. 15.00 – 6 ұялы телефон,
Жеңімпаздарды жариялау күндері мен уақыты:
1) 30 қараша сағ. 15.00
2) 07 желтоқсан сағ. 15.00
3) 14 желтоқсан сағ. 15.00
4) 21 желтоқсан сағ. 15.00
5) 28 желтоқсан сағ. 15.00
6) 08 қантар 20ж сағ. 15.00
7) 11 қантар 20ж сағ. 15.00
8) 18 қантар 20ж сағ. 15.00
9) 25 қантар 20ж сағ. 15.00
Жеңімпаздарды чекті тіркеу кезінде көрсетілген байланыстар бойынша ұялы байланыс арқылы
хабардар етеді.
Акция Жүлделерінің саны шектеулі.
Жүлделер ұтыс ойыны апта сайын өткізіледі, әр апта сайын ұтысқа салынады:
Ұялы телефон Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6+128GB – 50дана.
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Апта сайынғы жүлделерді ұтысқа салу ойынына акцияның басынан бастап тіркелген барлық
чектер қатысады, бұған дейін жеңген чектерден басқа.
Сыйлыктар жеңімпаздар арасында келесідей бөлінеді: тіркелген түбіртектердің кездейсоқ
тізімі ұтыс ойыны күніндегі ұтыстар санана сәйкес жүктеледі. Әр қатысушыға смартфон Xiaomi
Redmi Note 9 Pro 6+128GB беріледі.
Маңызды! Жүлдені алу үшін Акция Жеңімпазы Акция Тапсырыс берушісінен ақпараттық
хабарламаны алған күннен бастап 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде хабарламада көрсетілген
электрондық мекенжайға, хабарламаны алғанын растауды, сондай-ақ толық байланыс
ақпаратын: жеке басын куәландыратын құжаттың деректеріне сәйкес жеңімпаздың ТАӘ, жеке
куәлігінің көшірмесін, тұрақты тұратын пошталық мекен-жайын және байланыс телефонын
жіберуі қажет.
Егер Жеңімпазға хабарлағаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде ұйымдастырушыға байланысты
емес кез келген себептер бойынша жеңімпазбен байланысу мүмкін болмаса (жеңімпаздың
профайлға кірмеуі, ұйымдастырушының хабарламаларын елемеу және т.б.), жеңімпаз осы
жүлдені алу құқығынан айырылады, ал ұйымдастырушы конкурстың басқа қатысушысын, атап
айтқанда кездейсоқ шығарылған тізімнен келесі қатысушыны марапаттауға құқылы.
Алматы қаласында тұратын жеңімпаз оны алу үшін осы Ережелерде көрсетілген құжаттарды
ұсына отырып, Алматы қаласы, Қатаев көшесі, 189 мекен-жайы бойынша өзі келуі қажет.
Талдықорған қалаласындағы жеңімпаздарға жүлде алу үшін келулері қажет мекен-жайы
хабарланатын болады. (Ұйымдастырушы өкілінің аймақтардағы офисында).

НАЗАР АУДАР! Тауардың сырт бейнесі өзгеше болуы мүмкін

Правила проведения «Снегопад подарков»
(далее – Правила)
•
Для того, чтобы стать участником Акции и претендовать на получение Приза Акции, участнику
необходимо выполнить следующие условия:
1.
Совершить покупку продукции PEPSI - 7UP - MIRINDA на сумму от 200 тенге в сети
супермаркетов Small&Skif;
2.

Зарегистрировать чек на сайте small.kz

•
Лицо, выполнившее условия указанные в п.1 подтверждает свое согласие на участие в
настоящей Акции и полное согласие с Правилами Акции.
•

В акции участвует город Алматы и город Талдыкорган

•
Акция и регистрация чеков на сайте проводится в период с 00.00ч. 20 ноября 2020 г. по 23.59ч.
21 января 2021 г. включительно по времени города Нур-Султан (далее – Период проведения Акции).
•
Участникам необходимо сохранять чек и слип чек на весь период Акции, который должен
быть предъявлен Организатору при получении приза, по итогам розыгрыша. Не предъявление чеков
лишает участника права получения приза. На момент розыгрыша победитель имеет право получить
подарок только 1 раз.

•
Победители Акции определяются случайным выбором с помощью программы Random.org –
запись с экрана во время определения Победителей будет выкладываться в инстаграм аккаунте
@small_kz. Объявление победителя Акции будет происходить каждую неделю во время акции путем
размещения информации на сайте small.kz, и еще одну неделю после проведения розыгрыша.
•

Даты и время проведения еженедельных розыгрышей призов:

1) 27 ноября 20г. 15.00ч. - 5 мобильных телефонов,
2) 04 декабря 20г. 15.00ч. 5 мобильных телефонов,
3) 11 декабря 20г. 15.00ч. 5 мобильных телефонов,
4) 18 декабря 20г. 15.00ч. 5 мобильных телефонов,
5) 25 декабря 20г.15.00ч. 6 мобильных телефонов,
6) 04 января 21г. 15.00ч. 6 мобильных телефонов,
7) 08 января 21г. 15.00ч. 6 мобильных телефонов,
8) 15 января 21г. 15.00ч. 6 мобильных телефонов,
9) 21 января 21г. 15.00ч. 6 мобильных телефонов.
Даты и время оглашения победителей:
1) 30 ноября 20г. 15.00ч.
2) 07 декабря 20г. 15.00ч.
3) 14 декабря 20г. 15.00ч.
4) 21 декабря 20г. 15.00ч.
5) 28 декабря 20г.15.00ч.
6) 08 января 21г. 15.00ч.
7) 11 января 21г. 15.00ч.
8) 18 января 21г. 15.00ч.
9) 25 января 21г. 15.00ч.
•
Победители уведомляются посредством мобильной связи, по контактам, указанным при
регистрации чека.
•

Количество Призов Акций ограничено.

•
Розыгрыш призов проводится на еженедельной основе, каждую неделю акции
разыгрывается:
Смартфон Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6+128GB – 50шт.
•
В еженедельном розыгрыше призов участвуют все чеки, зарегистрированные за весь период
акции с ее начала, кроме уже победивших чеков.

•
Призы распределяются между победителями следующим образом: выгружается случайный
список из зарегистрированных чеков по количеству призов на дату розыгрыша. Каждый участник
получает Смартфон Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6+128GB.
•
Если в течение 3 (трех) рабочих дней после информирования Победителя, не удаётся
связаться с победителем по любым не зависящим от организатора причинам (не посещение
победителем профайла, игнорирование сообщений организатора и т.п.), победитель лишается права
на получение этого приза, а организатор имеет право наградить другого участника конкурса, а
именно следующего участника из выгруженного случайным образом списка.
•
Победителю, проживающему в г.Алматы, необходимо лично явиться за его получением, с
предоставлением документов, указанных в настоящих Правилах, по адресу г.Алматы, ул.Катаева 189.
•
Победителям в г.Талдыкорган будет сообщен адрес, куда им необходимо приехать за
получением приза. (В офисы представителя Организатора в регионе).
ВНИМАНИЕ! Внешний вид товара может отличаться

