ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
«50 000 ТЕНГЕ НА СЛАДКОЕ!»
(далее по тексту – «Акция»).
Территория проведения Акции – Республика Казахстан.
1.2. Общий срок проведения Акции – с 26 октября 2021 года по 22
ноября 2021 года (далее по тексту – «Период проведения
Акции»).
Независимо от сроков, указанных на упаковках торговых марок
«M&M’s®» и «Skittles®» в отношении которых проводится Акция,
стать участником Акции можно в период с 26 октября 2021 года с 00
часов 00 минут по времени г. Нур-Султан по 22 ноября 2021 года до 23
часов 59 минут по времени г. Нур-Султан (далее по тексту – «Период
приема заявок на участие в Акции»).
1.3. Официальные правила Акции (далее – Правила) размещаются
на веб-сайте www.small.kz (далее – Сайт).
1.4. Ознакомиться с Правилами и условиями проведения Акции
можно на Сайте www.small.kz
2. Наименования товаров, в целях стимулирования реализации,
которых проводится Акция
1.1.

2.1.

Акция проводится в отношении торговых марок «M&M’s®» и
«Skittles®», а именно (далее – Акционный продукт):
• M&M’s® с арахисом в упаковке массой нетто 45 грамм;
• M&M’s® с арахисом в упаковке массой нетто 70 грамм;
• M&M’s® с арахисом в упаковке массой нетто 80 грамм;
• M&M’s® с арахисом в упаковке массой нетто 130 грамм;
• M&M’s® с арахисом в упаковке массой нетто 145 грамм;
• M&M’s® с арахисом в упаковке массой нетто 240 грамм;
• M&M’s® с арахисом в упаковке массой нетто 360 грамм;
• M&M’s® с молочным шоколадом в упаковке массой нетто 45
грамм;
• M&M’s® с молочным шоколадом в упаковке массой нетто 70
грамм;

«ТӘТТІГЕ 50 000 ТЕҢГЕ» НАУҚАНЫН ӨТКІЗУ ЕРЕЖЕСІ ЖӘНЕ
ОҒАН ҚАТЫСУ ШАРТТАРЫ
(мәтін бойынша әрі қарай – «Науқан»)
1.1.

Науқан өткізілетін аумақ – Қазақстан Республикасы.
Науқанды өткізудің жалпы мерзімі – 2021 жылдың 26 қазаны
мен 2021 жылдың 22 қарашасы аралығы (әрі қарай – «Науқанды
өткізу кезеңі»).
1.2.

Науқан өткізілетін «M&M’s®» және «Skittles®» сауда маркалары
қаптамаларында көрсетілген мерзімдерге қарамастан 2021 жылдың 26
қазаны Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша 00 сағат 00 минуттан 2021
жылдың 22 қарашасы Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша 23 сағат 59
минутқа дейінгі кезеңде Науқанға қатысуға болады (әрі қарай – Науқанға
қатысу өтінімін қабылдау кезеңі).
1.3. Науқанның ресми ережесі (әрі қарай – Ереже) www.small.kz вебсайтына (әрі қарай – Сайт) жарияланады.
1.4. Науқан ережелерімен және оған қатысу шарттарымен
www.small.kz Сайты арқылы танысуға болады.
2. Науқан өткізілетін сатуды ынталандыру мақсатындағы
тауарлардың атауы
2.1.

Науқан «M&M’s®» және «Skittles®» сауда маркаларына қатысты
өткізіледі, атап айтқанда (әрі қарай – Науқан өнімі):
• Таза салмағы 45 грамдық қаптамадағы жержаңғақ қосылған
M&M’s®;
• Таза салмағы 70 грамдық қаптамадағы жержаңғақ қосылған
M&M’s®;
• Таза салмағы 80 грамдық қаптамадағы жержаңғақ қосылған
M&M’s®;
• Таза салмағы 130 грамдық қаптамадағы жержаңғақ қосылған
M&M’s®;
• Таза салмағы 145 грамдық қаптамадағы жержаңғақ қосылған
M&M’s®;
• Таза салмағы 240 грамдық қаптамадағы жержаңғақ қосылған
M&M’s®;
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M&M’s® с молочным шоколадом в упаковке массой нетто 80
грамм;
M&M’s® с молочным шоколадом в упаковке массой нетто
130 грамм;
M&M’s® с молочным шоколадом в упаковке массой нетто
145 грамм;
M&M’s® с молочным шоколадом в упаковке массой нетто
240 грамм;
M&M’s® с молочным шоколадом в упаковке массой нетто
360 грамм;
Skittles® фруктовый вкус в упаковке массой нетто 38 грамм.
Skittles® фруктовый вкус в упаковке массой нетто 70 грамм.
Skittles® фруктовый вкус в упаковке массой нетто 100 грамм.
Skittles® фруктовый вкус в упаковке массой нетто 140 грамм.
Skittles® кисломикс в упаковке массой нетто 38 грамм.
Skittles® кисломикс в упаковке массой нетто 70 грамм.
Skittles® кисломикс в упаковке массой нетто 100 грамм.
Skittles® кисломикс в упаковке массой нетто 140 грамм.
Skittles® 2 в 1 в упаковке массой нетто 38 грамм.
Skittles® 2 в 1 в упаковке массой нетто 70 грамм.
Skittles® 2 в 1 в упаковке массой нетто 100 грамм.
Skittles® 2 в 1 в упаковке массой нетто 140 грамм.
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Таза салмағы 360 грамдық қаптамадағы жержаңғақ қосылған
M&M’s®;
Таза салмағы 45 грамдық қаптамадағы сүтті шоколад
қосылған M&M’s®;
Таза салмағы 70 грамдық қаптамадағы сүтті шоколад
қосылған M&M’s®;
Таза салмағы 80 грамдық қаптамадағы сүтті шоколад
қосылған M&M’s®;
Таза салмағы 130 грамдық қаптамадағы сүтті шоколад
қосылған M&M’s®;
Таза салмағы 145 грамдық қаптамадағы сүтті шоколад
қосылған M&M’s®;
Таза салмағы 240 грамдық қаптамадағы сүтті шоколад
қосылған M&M’s®;
Таза салмағы 360 грамдық қаптамадағы сүтті шоколад
қосылған M&M’s®;
Таза салмағы 38 грамдық қаптамадағы жеміс дәмі бар
Skittles®.
Таза салмағы 70 грамдық қаптамадағы жеміс дәмі бар
Skittles®.
Таза салмағы 100 грамдық қаптамадағы жеміс дәмі бар
Skittles®.
Таза салмағы 140 грамдық қаптамадағы жеміс дәмі бар
Skittles®.
Таза салмағы 38 грамдық қаптамадағы Skittles® қышқылды
микс.
Таза салмағы 70 грамдық қаптамадағы Skittles® қышқылды
микс.
Таза салмағы 100 грамдық қаптамадағы Skittles® қышқылды
микс.
Таза салмағы 140 грамдық қаптамадағы Skittles® қышқылды
микс.
Таза салмағы 38 грамдық қаптамадағы Skittles® 2-еуі 1еуінде.

•
•
•

3.

Условия, при соблюдении которых физическое лицо становится
участником Акции
3.1.

3.2.

3.3.

Участник – лицо, которое соответствует требованиям Правил и
которое в период с 26 октября 2021 года по 22 ноября 2021 года
приобрело в сети магазинов Small&Skif акционный продукт в
количестве не менее 1 (одной) единицы и выполнило
требования, необходимые для участия в Акции.
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
(тринадцати) лет (далее – Участник Акции).
Несовершеннолетние лица (с 13 до 18 лет), родившиеся на
территории Республики Казахстан, родители, которых являются
гражданами Казахстана или лицами, имеющими вид на
жительство в Республике Казахстан, вправе участвовать в акции
только с согласия одного из родителей.
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

3.

3.1.

3.2.

3.3.

Таза салмағы 70 грамдық қаптамадағы Skittles® 2-еуі 1еуінде.
Таза салмағы 100 грамдық қаптамадағы Skittles® 2-еуі 1еуінде.
Таза салмағы 140 грамдық қаптамадағы Skittles® 2-еуі 1еуінде.

Шарттар, оларды ұстанған жеке тұлға Науқанға қатысушы
атанады
Қатысушы – 2021 жылдың 26 қазаны мен 2021 жылдың 22 қарашасы
аралығы кезеңінде Small&Skif дүкендер желісінен науқандық
өнімнің кемінде 1 (біреуін) сатып алып, Науқанға қатысу үшін
қойылатын талаптарды орындаған, Ереженің талаптарына сәйкес
келетін тұлға.
Науқанға іс-әрекетке қабілетті Қазақстан Республикасының
азаматтары және Науқан өткізіліп жатқан кезеңде 13 (он үш)
жасқа толған Қазақстан Республикасы аумағында тұрақты
тұратын, Қазақстан Республикасында тұруға берілген
ықтиярхаты бар тұлғалар (әрі қарай – Науқанға Қатысушы)
қатыса алады.
Қазақстан
Республикасы
аумағында
туылған,
ата-анасы
Қазақстанның азаматтары немесе Қазақстан Республикасында тұруға
берілген ықтиярхаты бар тұлғалар болып табылатын кәмелеттік
жасқа толмаған тұлғалар (13-18 жас аралығы) науқанға атаанасының біреуінің рұқсатымен ғана қатыса алады.
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,

государств, не имеющие вида на жительство в Республике
Казахстан.

азаматтығы жоқ тұлғалар және Қазақстан Республикасында тұруға
берілген
ықтиярхаты
жоқ
өзге
мемлекет
азаматтары
қатыстырылмайды.
Науқанға Қатысушы Науқанға қатыса отырып, осы Ережелермен
танысқанын және келісетіндігін, барлық шарттар мен талаптарды
сақтау міндетін өз мойнына алатынын растайды.

Участвуя в Акции, Участник Акции подтверждает
3.4.
ознакомление и полное согласие с настоящими Правилами и
принятие на себя обязательства соблюдать все их условия и
требования.
3.5. Для того, чтобы стать участником Акции и получить
3.5. Науқанға қатысып, жүлде алу мүмкіндігіне ие болу үшін 2021
возможность выиграть приз, необходимо выполнить
жылдың 26 қазаны 00:00:00 сағат пен 2021 жылдың 22 қарашасы
следующие требования, в срок с 00:00:00 часов с 26 октября сағат 23:59:59 аралығы мерзімінде (Нұр-Сұлтан қ. уақыты
2021 года по 23:59:59 часов 22 ноября 2021 года (по времени бойынша) мына талаптарды орындау керек:
г. Нур-Султан):
3.5.1. Зарегистрироваться на сайте www.small.kz указав имя,
3.5.1.
Есімін, телефон нөмірін, email-ін көрсете отырып,
номер телефона, email
www.small.kz сайтына тіркелу,
3.5.2. выполнить следующие действия:
3.5.2.
Келесі іс-әрекеттерді орындау:
3.5.2.1.
Приобрести любой Акционный продукт в
3.5.2.1. Small&Skif сауда орнынан алынған, 2.1-тармақта
количестве не менее 1 (одной) единицы, с подтверждением
көрсетілген Науқандық өнімнің тауар позициясы
покупки Акционного продукта, в виде полученного в
көрсетілген кассалық чек және чек нөмірі мен касса нөмірі
торговой точке Small&Skif кассового чека с указанием
көрсетілген слип-чек (қосымша чек) түрінде Науқандық
товарной позиции Акционного продукта, указанного в п.2.1
өнімді сатып алуды растай отырып, кемінде 1 (бір) бірлік
и слип-чека (дополнительного чека) с указанием номера
мөлшеріндегі кез келген Науқандық өнімді сатып алу және
чека и номера кассы и зарегистрировать номер чека и номер
чек нөмірі мен касса нөмірін тіркеу керек. Кассалық чек
кассы. Необходимо обязательно сохранить кассовый чек и
пен слип-чекті Науқан аяқталғанға дейін міндетті түрде
слип-чек до окончания Акции.
сақтап қою қажет.
3.6. После регистрации на сайте www.small.kz и выполнив все
3.6.
www.small.kz сайтына тіркелгеннен кейін және 3.5.2-тармақта
условия, перечисленных в п.3.5.2., лицо становится участником
көрсетілген шарттардың бәрін орындағаннан кейін тұлға
Акции
Науқанға қатысушы атанады
3.4.

4.

Состав и размер призового фонда
4.1.

Призовой фонд Акции формируется за счет денежных средств и
имущества Организатора Акции, состоит из следующих призов:
4.1.1. Главные призы
Сертификат в Small&Skif на 50 000тг
Количество – 40 (сорок) штук.

4.

Жүлде қорының құрамы мен мөлшері
Науқанның жүлде қоры Науқанды Ұйымдастырушының ақшалай
қаражаты мен мүлкі есебінен құралады, келесі Жүлделерден тұрады:
4.1.

4.1.1.

Бас жүлделер
50 000 теңгеге тең Small&Skif сертификаты.
Саны – 40 (қырық) дана.

5.

Условия и порядок определения победителей Акции и способ
информирования
Определение обладателей Главных призов проводится среди
участников, прошедших регистрацию и зарегистрировавших
чеки в Период приема заявок на участие в Акции. Определение
победителей происходит путем случайного определения
выигрышных чеков с помощью специальной компьютерной
программы не позднее 22 ноября 2021 года.
Важно: Один Участник Акции может выиграть не более 1
(одного) Главного приза за весь период Акции.

5.1.

5.1.1.

Даты розыгрышей Главных призов* указаны в
таблице ниже:

–

Дата
розыгрыша*
02.11.2021

–

09.11.2021

10 Сертификатов

–

16.11.2021

10 Сертификатов

–

23.11.2021

10 Сертификатов

Период
26.10.21
01.11.21
02.11.21
08.11.21
09.11.21
15.11.21
16.11.21
22.11.21

Количество
Главных призов
10 Сертификатов

* График розыгрышей Главных призов может
корректироваться с учетом выходных и праздничных дней,
установленных законодательством Республики Казахстан, а
также при наступлении обстоятельств, не зависящих от
Организатора Акции.

5.1.2.

Зарегистрированные чеки проходят проверку на соответствие
условиям Акции (модерацию) по окончании Акции.

5.

5.1.

Науқан жеңімпаздарын анықтау шарттары және тәртібі,
хабарлау тәсілі
Бас жүлде иегерлерін анықтау Науқанға қатысуға өтінімдерді
қабылдау кезеңінде тіркеуден өткен және чектерді тіркеген
қатысушылар арасында жүргізіледі. Жеңімпаздарды анықтау 2021
жылдың 22 қарашасынан кешіктірмей арнайы компьютерлік
бағдарламаның көмегімен ұтысты чектерді кездейсоқ анықтау
арқылы жүзеге асырылады.
Маңызды: Бір Науқанға Қатысушы Науқанның бүкіл кезеңінде 1
(бір) ғана Бас жүлде ұта алады.

5.1.1.

Бас жүлде ұту ойындарының күндері* төмендегі
кестеде берілген:

–

Ұтыс ойын
күні*
02.11.2021

–

09.11.2021

–

16.11.2021

–

23.11.2021

Кезеңі
26.10.21
01.11.21
02.11.21
08.11.21
09.11.21
15.11.21
16.11.21
22.11.21

Бас жүлде
саны
10 сертификат
10
сертификат
10
сертификат
10
сертификат

* Бас жүлде ұту ойынының кестесі Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген демалыс және
мереке күндерін ескере отырып, сондай-ақ Ұйымдастырушы
мен Операторға байланысты емес мән-жайлар орын алған
кезде түзетілуі мүмкін.

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

5.1.6.

Организатор/Заказчик, имеет право не засчитать Участнику 5.1.2.
зарегистрированный чек в любое время, если в
зарегистрированном чеке не указана покупка Акционного
продукта или зарегистрированные номер чека и номер кассы не
будут соответствовать параметрам, заданным сетью магазинов
Small&Skif.
Номер чека и номер кассы с одного товарного чека могут быть
зарегистрированы только один раз за все время проведения
Акции. Один и тот же Участник может зарегистрировать
неограниченное количество чеков, соответствующих
требованиям, любым из двух возможных способов регистрации.
В случае, если по одному кассовому чеку была совершена
покупка более одного акционного товара из указанных в п.2.1,
то использовать для участия в Акции можно только один товар
по данному чеку. Загруженные товарные чеки и слип-чеки
необходимо обязательно сохранять для предъявления
Организатору Акции в случае выигрыша.
При определении Обладателей Главного приза Организатор
Акции выбирает основного 1 (один) победителя и 3 (три)
резервных победителей.
После определения обладателей Главных призов в течении 5
(пяти) рабочих дней после розыгрыша осуществляется
оповещение Организатором Акции, выигравших Участников
Акции путем телефонного звонка на абонентский номер
оператора сотовой связи, который был использован участником
при регистрации. В случае если Заказчик Акции не может
связаться с победителем в течение 24 (двадцати четырех) часов
с момента определения такого победителя, указанное лицо
лишается права на соответствующий приз, и Заказчик Акции
связывается с резервным победителем для присуждения ему
приза. В случае если Заказчик Акции не может в течение
вышеуказанного срока связаться с резервным победителем, то
такой победитель лишается права на соответствующий приз, и
Заказчик Акции вправе распорядиться таким призом по своему
усмотрению.

Науқан аяқталғаннан кейін тіркелген чектердің Науқан
шарттарына (модерацияға) сәйкестігі тексеріледі. Тіркелген
чекте Науқандық өнімді сатып алғаны көрсетілмесе немесе
тіркелген чек нөмірі мен касса нөмірі Small&Skif дүкендер
желісі
белгілеген
параметрлерге
сәйкес
келмесе,
Ұйымдастырушы / Тапсырыс беруші, Қатысушының тіркелген
чегін кез келген уақытта есептемеуге құқылы.
5.1.3.

Чектің нөмірі мен бір тауар чегі бар кассаның нөмірі Науқан
өткізілген бүкіл кезеңде бір рет қана тіркелуі мүмкін. Бір
Қатысушы тіркеудің екі мүмкін әдісінің кез келгеніне сәйкес
келетін чектердің шексіз санын тіркей алады.

Егер бір кассалық чек бойынша 2.1-тармақта көрсетілген бірден
артық науқандық тауар сатып алынған болса, онда Науқанға
қатысу үшін осы чек бойынша бір ғана тауарды пайдалануға
болады. Ұтқан жағдайда Науқанды Ұйымдастырушыға көрсету
үшін жүктелген тауар чектері мен слип-чектерді міндетті түрде
сақтап қою керек.
5.1.5. Бас
жүлде иегерлерін
анықтаған
кезде Науқанды
Ұйымдастырушы 1 (бір) негізгі жеңімпазды және 3 (үш)
резервтегі жеңімпазды таңдайды.
5.1.6. Ұтыс ойын өткізілгеннен кейін Бас жүлде иегерлерін анықтаған
соң 5 (бес) жұмыс күні ішінде Науқанды Ұйымдастырушы
ұтысқа ие болған Науқанға Қатысушыларға тіркелген кезде
көрсеткен ұялы байланыс операторының абоненттік нөміріне
қоңырау шалу арқылы хабарлайды. Егер Науқанға Тапсырыс
беруші жеңімпаз анықталған сәттен бастап 24 (жиырма төрт)
сағаттың ішінде жеңімпазбен хабарласа алмаса, бұл адам тиісті
жүлде алу құқығынан айырылады, Науқанға Тапсырыс беруші
жүлдені табыстау үшін резервте тұрған жеңімпазға
хабарласады. Егер Науқанға Тапсырыс беруші резервте тұрған
жеңімпазға жоғарыда көрсетілген мерзім ішінде хабарласа
алмаса, бұл жеңімпаз тиісті жүлде алу құқығынан айырылады,
Науқанға Тапсырыс беруші мұндай жүлдені өз ұйғарымы
бойынша басқаруға құқылы.

5.1.4.

5.2.

5.3.

6.

Полный список победителей Акции будет размещен на Сайте
www.small.kz в разделе «Победители» (далее – Дата
публикации результатов проведения Акции) не позднее 1
декабря 2021 года.
В розыгрыше участвуют чеки, зарегистрированные за
прошедшую неделю.

Порядок и срок выдачи Главных призов победителям Акции
6.1

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Науқан жеңімпаздарының толық тізімі www.small.kz
Сайтындағы «Жеңімпаздар» бөліміне (әрі қарай – Науқанды
өткізу нәтижелерін жариялау күні) 2021 жылдың 1
желтоқсанынан кешіктірілмей жарияланады.

5.2

Для получения Главного приза выигравшему Участнику
Акции необходимо не позднее 2 календарных дней с
момента уведомления о выигрыше предоставить
Организатору Акции следующие данные/документы:
• электронную копию чека. При необходимости
Организатор Акции по запросу Заказчика может
затребовать оригинал чека;
• копию удостоверения личности с обязательным
указанием ИИН (с двух сторон);
• Адрес для доставки приза
Главные приз доставляется службой доставки магазина
техники по адресу, предоставленному обладателем Главного
приза по запросу Организатора.
Все расходы по оплате почтовых отправлений, а также по
доставке призов в городах (местностях) проживания
Участников Акции берет на себя Организатор Акции.
При невыполнении победителями Акции условий и
несоблюдении сроков получения призов, предусмотренных
Правилами, в выдаче соответствующего приза может быть
отказано и/или победитель Акции может быть лишен права на
получение соответствующего приза.
От имени несовершеннолетних победителей Акции действия,
связанные с получением приза, совершают законные
представители, чьи полномочия должны быть надлежащим
образом подтверждены перед Организатором Акции.

Ұтыс ойынға өткен аптада тіркелген чектер қатысады.

5.3

Науқан жеңімпаздарына Бас жүлде беру тәртібі және мерзімі
6.1 Бас жүлдені алу үшін ұтқан Науқанға Қатысушы ұтқаны туралы
хабарлама алған сәттен бастап 2 күнтізбелік күннен кешіктірмей
Науқанды Ұйымдастырушыға келесі деректерді/құжаттарды
ұсынуы қажет:
• чектің электрондық көшірмесі. Қажет болған жағдайда
Науқанды Ұйымдастырушы Тапсырыс берушінің сұрауы
бойынша чектің түпнұсқасын талап ете алады;
• міндетті түрде ЖСН-і көрсетілген жеке куәліктің көшірмесі
(екі жағы);
• Жүлде жеткізілетін мекенжай
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Бас жүлдені Ұйымдастырушының сұрауы бойынша Бас жүлде
иегері берген мекенжайға техника дүкенінің жеткізу қызметі
жеткізеді.
Пошталық жөнелтімдерді төлеу, сондай-ақ жүлделерді Науқанға
қатысушылар тұратын қалаларға (елді мекендерге) жеткізу
бойынша шығындардың бәрін Науқанды Ұйымдастырушы өз
мойнына алады.
Науқан жеңімпаздары Ережеде қарастырылған жүлделерді алу
шарттарын орындамаған және мерзімдерін сақтамаған жағдайда
тиісті жүлде ала алмаулары және/немесе Науқанның жеңімпазы
тиісті жүлде алу құқығынан айырылуы мүмкін.
Науқанның кәмелеттік жасқа толмаған жеңімпаздары атынан
жүлде алуға байланысты іс-әрекеттерді заңды өкілдері іске

В случае, если главный приз не представлен в магазинах города
победителя, главный приз может быть заменен на другую
модель и бренд с аналогичными характеристиками заявленного
главного приза.
6.7. Призы не подлежат выдаче Участникам Акции иначе как в
порядке, предусмотренном настоящими Правилами, в том числе
призы не подлежат выдаче в денежном эквиваленте. 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, Участник 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.
6.8. Отсутствие возможности связаться с Участником Акции по
мобильному, указанному при регистрации, по независящим от
Организатора Акции причинам, а также отсутствие по адресам,
указанным при обзвоне в качестве Участника Акции,
освобождает Организатора Акции от ответственности.
7. Общие условия Акции
6.6.

7.2.
7.3.

Ознакомиться с настоящими Правилами можно на Сайте
www.small.kz
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 по нескольким номерам
мобильных телефонов, 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.

6.6.

6.7.

асырады, олардың құзыреттіліктері Науқанды
Ұйымдастырушының алдында тиісті түрде расталуы тиіс.
Бас жүлде жеңімпаз тұратын қаланың дүкендерінде болмаса,
мәлімделген бас жүлденің ұқсас сипаттамалары бар бас жүлденің
басқа моделіне және брендке алмастырылады.
Жүлделер Науқанға Қатысушыларға Ережелерде көзделген
тәртіптен басқа жағдайларда берілмейді, сондай-ақ жүлделердің
ақшалай баламасы берілмейді. Науқанға Қатысушы жүлде алудан
бас тартқан, Науқанға Қатысушы осы Ереженің талаптарын
орындамаған немесе олар белгіленген мерзімде және белгіленген
тәртіппен жүлде алмаған жағдайда Науқанға Қатысушы жүлде алу
құқығынан айырылады және Науқан жеңімпазына тиесілі жүлде
Науқанды Ұйымдастырушыда қалады. Науқан жеңімпаздары
Жүлдені қайта талап ете алмайды, ақшалай өтемақысы төленбейді.
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Науқанды
Ұйымдастырушыға
байланыссыз
себептермен
тіркелген кезде көрсетілген ұялы байланыс нөмірі Қатысушымен
хабарласудың мүмкін болмауы, сондай-ақ Науқанға қатысушы
ретінде тіркелген кезде көрсетілген мекенжайларда болмауы
Науқанды Ұйымдастырушыны жауапкершіліктен босатады.
Науқанның жалпы шарттары

7.2.

Бұл Ережемен www.small.kz Сайты арқылы танысуға болады.

6.8.

7.3.

Бір Науқанға Қатысушы бір ғана ұялы телефон нөмірін пайдалана
отырып, Науқанға қатысуға құқылы. Бір Науқанға қатысушының
Науқанға қатысу үшін бірнеше ұялы телефон нөмірлерін
пайдаланғаны анықталған жағдайда мұндай Науқанға Қатысушы
Науқан аясындағы кез келген жүлдені алу құқығынан айырылады.
Тіркелу кезінде көрсеткен бірнеше ұялы байланыс телефонының
нөмірі бар қатысушыны анықтау идентификаторы – бірнеше ұялы
телефон нөмірі бірдей болып тұратын тұрғылықты жер болып
табылады, мұндай жағдайда Науқанды Ұйымдастырушы Науқанға
Қатысушыны Науқанға қатысу құқығынан айыруға және ол

7.4.

7.5.

7.6.

Қатысушының ұтып алған жүлделерін жартылай немесе толық
көлемде кері қайтарып алуға құқылы.

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, без уплаты какого-либо вознаграждения Участникам
Акции. Победитель Акции дает свое согласие на интервью в
средствах массовой информации и съемку для рекламных
материалов, подготовленных в связи с проведением данной
Акции, без выплаты ему какого-либо вознаграждения. Все
права на такие рекламные материалы принадлежат
Организатору Акции.
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 Акции. 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 рекламных акций
Организатора Акции, в том числе по сетям электросвязи,
включая направление СМС-сообщений и сообщений
электронной почты. 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 по адресу:
050044, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Сызганова 1,
указав в уведомлении свои фамилию, имя, отчество, дату
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Науқанға қатысу фактісі Науқанға Қатысушылардың 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 Жеңімпазы 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
Ұйымдастырушыға тиесілі.
Сайтқа
тіркелген
Науқанға
Қатысушы
Қазақстан
Республикасының іс-әрекетке қабілетті азаматы екендігін, өзінің
жеке әрі дұрыс мәліметтерін хабарлағанын және Науқанды
Ұйымдастырушыдан жарнама науқандары, сыйлықтар, өнім
үлгілері және басқа да ұсыныстар туралы ақпарат алуға
келісетіндігін растайды. Қатысушының келісімі мұндай
мәліметтерді рұқсатсыз таратудан қорғаудың қажетті шараларын
жасайтын Науқанды Ұйымдастырушыға және оның уәкілетті
тұлғаларына Науқанды Ұйымдастырушының және/немесе
олардың уәкілетті өкілдерінің Науқанды Ұйымдастырушының
жарнама науқандарына қатысты Науқанға Қатысушылармен
электр байланысы арқылы байланысуды, оның ішінде СМСхабарлама және электронды пошта арқылы хабарлама жолдауды
жүзеге асыруға қажетті сауалнамада көрсетілген 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.
Науқанға Қатысушы келісімді қайтарып алу туралы қол қойылған
жазбаша хабарламаны 050044, Қазақстан Республикасы, Алматы
қ., Сызғанов көш., 1 үй мекенжайына Қатысушының Науқанға
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рождения и адрес, которые Участник Акции сообщал для
участия в Акции в числе своих регистрационных данных.
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.
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.
Уплата налогов на призы, получаемые Участниками Акции в
ходе проведения Акции, осуществляется в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
Если по какой-либо причине Акция не может проводиться так,
как это запланировано, включая причины, вызванные
заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети
Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками
или любой причиной, неконтролируемой Организатором,
которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность,
честность, целостность или надлежащее проведение Акции,
Организатор может на свое единоличное усмотрение
аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить
проведение Акции, или же признать недействительными любые
затронутые заявки на участие.
Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с Участниками Акции, нарушившими Правила
Акции и\или уличенными в мошенничестве и\или махинациях.
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қатысу үшін тіркеу мәліметтерінде хабарланған тегін, атын,
әкесінің атын, туған күнін және мекенжайын көрсете отырып
жолдап, келісімді кері қайтарып алуға құқылы.
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.
Науқанды Ұйымдастырушы Науқанға Қатысушы келісімін кері
қайтарып алу нәтижесінде оның жеке мәліметтерін жою
салдарынан Науқанды өткізуге байланысты іс-әрекеттерінің
орындалмағаны үшін жауапты болмайды.
Науқанды өткізу барысында Науқанға Қатысушылар алатын
жүлделердің салығын төлеу Қазақстан Республикасының
заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
Белгілі бір себептермен Науқанды жоспарланғандай өткізу мүмкін
болмаса, оған компьютерлік вирустың жұғуы, Интернет
желісіндегі ақаулар, кемшіліктер, манипуляциялар, рұқсат
етілмеген араласу, фальсификация, техникалық ақаулар,
Науқанды өткізудің іске асуын, қауіпсіздігін, әділдігін,
толықтығын немесе тиісті түрде орындалуын бұрмалайтын немесе
соған қатысы бар басқа себеп салдарынан туындаған себептермен
Науқанды өткізуді өз ұйғарымы бойынша және біржақты
тәртіппен жою, тоқтату, өзгерту немесе уақытша тоқтатуы немесе
Науқанға қатысуға берген кез келген өтінімді жарамсыз деп тануы
мүмкін.
Ұйымдастырушының Науқанға Қатысушылармен жазбаша
келіссөздер жүргізуге немесе Науқан Ережесін бұзған
және/немесе алаяқтық және/немесе айла-амалын ашатын
Науқанға Қатысушылармен басқа да байланыстар арқылы
хабарласуына құқы жоқ.

