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ЖАРНАМА НАУҚАНЫН ӨТКІЗУ ЕРЕЖЕЛЕРІ 

«BonAqua-мен ұтысқа жет» 

1. «BonAqua-мен ұтысқа жет» ЖАРНАМА НАУҚАНЫ (бұдан әрі – Науқан) анықталмаған 

тұлғалар арасында өткізіледі және оның мақсаты – «BonAqua» тауар белгісімен шығатын өнімге 

деген қызығушылық тудыру және оны қолдау, жағымды имидж бен тұтынушылық сұраныс 

қалыптастыру, сондай-ақ осы өнімнің сатылу көлемін ұлғайту. Бұл Науқан лотерея, құмар ойын 

емес, оған қатысу үшін Қатысушылардан ақы талап етілмейді.  

2. ТАПСЫРЫС БЕРУШІ, ҰЙЫМДАСТЫРУШЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ 

Науқанды (бұдан әрі – «Науқан») өткізетін «Кока-Кола Алматы Боттлерс» БК ЖШС, тіркелген 

мекенжайы: Қазақстан Республикасы, A05D0G0, Алматы қ., Алмалы ауданы, Гоголь к-сі 203/73 

(бұдан әрі – Тапсырыс беруші). 

Науқан Қазақстан Республикасының аумағында Тапсырыс берушінің Ұйымдастырушысының 

(бұдан әрі – «Ұйымдастырушы»), яғни «Skiff Trade», «Skiff Sauda» (бұдан әрі бірлесе – 

«SMALL») бөлшек сауда желісінің барлық дүкендерінде өткізіледі. 

3. НАУҚАН МЕРЗІМІ 

3.1.  Науқан өткізілетін мерзім: 2021 жылғы 7-маусым мен 2-тамыз (қоса алғанда) аралығы 

(бұдан әрі – Науқан мерзімі). 

Чектерді тіркеу мерзімі: 2021 жылғы 7-маусым сағат 00:01 және 2-тамыз сағат 23:59 (қоса 

алғанда) аралығы. 

Чекті тіркеу мерзімі                          Ұтыс ойын күні 

07.07.21-12.07.21                                            13.07.2021 

13.07.21-19.07.21                                            20.07.2021 

20.07.21-26.07.21                                            27.07.2021 

27.07.21-02.08.21                                            03.08.2021 

3.2. Науқан Жеңімпаздарына Жүлде беру мерзімі: 2021 жылғы 31-тамызға (қоса алғанда) дейін. 

3.3. Осы Ережелерде көрсетілген барлық мерзімдер Қазақстан Республикасы Нұр-Сұлтан қ. 

уақытымен есептеледі.  

4. НАУҚАНҒА ҚАТЫСАТЫН ӨНІМ 

4.1 Науқанға төменде көрсетілген «BonAqua» тауар белгісімен шығатын өнім (бұдан әрі – 

Науқандық өнім) қатысады: 

Өнім  Штрихкод Науқанға қатысу үшін сатып 

алу қажет өнімдер саны 

BonAqua 330 мл. газсыз 9038 2758 1 бірлік 

BonAqua 500 мл. газсыз 4082 2426 1 бірлік 

BonAqua 500 мл. газдалған 9049 4406 1 бірлік 

BonAqua 1 л. газсыз 5 449000 005489 1 бірлік 
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BonAqua 1 л. газдалған 5 449000 026583 1 бірлік 

BonAqua 1.5 л. газсыз 5 449000 045478 1 бірлік 

BonAqua 1.5 л. газдалған 5 449000 027757 1 бірлік 

BonAqua 5 л. газсыз 5 449000 093943 1 бірлік 

4.2. Науқанға Қатысушы Науқандық өнімді «SMALL & Skif» сауда желісінде осы Ережелердің 3.1. 

тармағында көрсетілген мерзім ішінде 4.1. тармағында көрсетілген көлемде сатып алуы қажет.  

5.  НАУҚАНҒА ҚАТЫСУШЫЛАР 

Науқанға жасы 14-ке толған Қазақстан Республикасының барлық азаматтары мен Қазақстан 

Республикасында тұруға құқығы бар және Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын тұлғалар 

(бұдан әрі – «Қатысушы») қатыса алады. 

6. НАУҚАНҒА ҚАТЫСУ ШАРТТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ 

Науқанға қатысу үшін Науқан мерзімі ішінде келесі іс-әрекеттерді орындау қажет: 

6.1 «SMALL & Skiff» сауда желісінің Қазақстан Республикасы аумағындағы кез-келген дүкенінде 

Науқандық өнімді 4.1. тармағында көрсетілген көлемде сатып алу. 

6.2 «SMALL & Skiff» сауда желісінің кассирінен кассалық-бақылау машина чегін (бұдан әрі – чек және 

(немесе) фискальді чек) және арнайы чек (слип-чек) алу. 

6.3. Чекті small.kz сайтында тіркеу. 

6.4 Науқанға Қатысушы Науқандық өнімді сатып алғандығын растайтын чек пен слип-чекті Науқан 

мерзімінің аяғына дейін сақтауы тиіс. 

7. НАУҚАННЫҢ ЖҮЛДЕ ҚОРЫ 

7.1. Науқанның жүлде қоры Тапсырыс берушінің қаражаты есебінен құралады және келесі жүлделерден 

тұрады: 

Жүлде атауы Саны (дн.) 

Номиналы 10 000 теңгелік сертификат 120  

Номиналы 20 000 теңгелік сертификат 40 

Номиналы 50 000 теңгелік сертификат 20 

7.2. Еш жағдайда Жүлделер саны осы Бөлімде көрсетілген саннан аспауы тиіс.  

7.3. Тапсырыс беруші Жүлделердің Науқанға Қатысушылардың талғамына сай келмеуіне жауап 

бермейді. Жүлделердің сыртқы келбеті, сипаттамалары жарнама материалдарында көрсетілген 

бейнелерден өзгеше болуы мүмкін.  

7.4. Еш жағдайда Жүлделер өз құнының ақшалай эквивалентімен алмастырылмайды. 

8. НАУҚАН ЖЕҢІМПАЗДАРЫН АНЫҚТАУ ЖӘНЕ ЖҮЛДЕ АЛУ ШАРТТАРЫ/ТӘРТІБІ 

Ұтыс ойыны кездейсоқ сандардың генераторы көмегімен келесі тәртіпте жүргізіледі: Науқан 

Жеңімпаздары Random.org бағдарламасының көмегімен кездейсоқ таңдалады – Жеңімпаздарды 

анықтау кезінде экранның жазбасы Науқан Ұйымдастырушысының @small.skif Инстаграм-

аккаунтында («Науқанның Инстаграм-аккаунты») көрсетіледі.  

Ұтыс ойын нәтижелері Науқанның Инстаграм-аккаунтында және сайттың «Жеңімпаздар» бөлімінде 

жарияланады. Сонымен қатар, Ұйымдастырушы жеңімпаздармен телефон арқылы байланысады. Егер 

үш күн ішінде жеңімпазбен байланыс орнатылмаса (телефон нөмірі қате тіркелген немесе кері байланыс 
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жоқ болса), жеңімпаз жүлде алу құқығынан айырылады, ал Ұйымдастырушы жүлдені өз қалауынша 

қолдануға құқылы болады.  

Жүлдені алған сәттен бастап Науқанға Қатысушы жүлденің иесі атанып, оның зақымдануына, 

бұзылуына немесе жоғалуына өзі жауап береді.  

Сертификат алатын жеңімпаздар апта сайын келесі ұтыс ойыны кестесіне сәйкес анықталады (Нұр-

Сұлтан қ. жергілікті уақыты бойынша):  

▪ 1-аптаның жеңімпаздары 

Чекті 07.07.2021 ж. 00 сағат 00 минут 00 секундтан бастап 12.07.2021 ж. 23 сағат 59 минут 59 секундқа 

дейінгі аралықта тіркеген қатысушылар арасында анықталады.  

Алғашқы ұтыс ойынының жеңімпаздарын анықтау күні: 13.07.2021. 

▪ 2-аптаның жеңімпаздары 

Чекті 13.07.2021 ж. 00 сағат 00 минут 00 секундтан бастап 19.07.2021 ж. 23 сағат 59 минут 59 секундқа 

дейінгі аралықта тіркеген қатысушылар арасында анықталады  

Екінші ұтыс ойынының жеңімпаздарын анықтау күні: 20.07.2021. 

▪ 3-аптаның жеңімпаздары 

Чекті 20.07.2021 ж. 00 сағат 00 минут 00 секундтан бастап 26.07.2021 ж. 23 сағат 59 минут 59 секундқа 

дейінгі аралықта тіркеген қатысушылар арасында анықталады  

Үшінші ұтыс ойынының жеңімпаздарын анықтау күні: 27.06.2021. 

▪ 4-аптаның жеңімпаздары 

Чекті 27.07.2021 ж. 00 сағат 00 минут 00 секундтан бастап 02.08.2021 ж. 23 сағат 59 минут 59 секундқа 

дейінгі аралықта тіркеген қатысушылар арасында анықталады  

Төртінші ұтыс ойынының жеңімпаздарын анықтау күні: 03.08.2021. 

 

9. СЕРТИФИКАТТАР БЕРУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ МЕРЗІМДЕРІ 

9.1  Сертификаттар беру тәртібі:  

Сертификат жеңімпазға хабар беру арқылы беріледі және жеңімпаз Сертификатты алу үшін осы 

Ережелердің 9.3. тармағында көрсетілген барлық қажет құжаттарды Ұйымдастырушыға тапсырған 

сәттен бастап 15 (он бес) жұмыс күнінен кешіктірілмей беріледі. Сертификатты алған кезде жеңімпаз 

сертификатты Табыстау актісіне қол қоюға міндетті.  

9.1.2  Сертификатты алу үшін жеңімпаз атанған Қатысушы Ұйымдастырушының хабарламасында 

аталған жерге (Алматы қ. немесе басқа аумақтардағы кеңсеге) келуі тиіс. 

9.1.3 Ұйымдастырушы Қатысушыға жүлдені табыстаған сәтте өз міндетін орындаған болып 

есептеледі. Сертификатты Табыстау актісінде көрсетілген күн Жүлдені табыстау күні болып саналады.  

9.1.4 Егер Ұйымдастырушы ұтыс ойыны барысында немесе Қатысушыға жүлде беру барысында 

деректердің қателігін анықтаса, Қатысушы жүлде алу құқығынан айырылады.  

9.2 Жеңімпаз Сертификат алу үшін Ұйымдастырушыға тапсыруы тиіс ақпарат пен құжаттар тізімі: 

9.3 Аты-жөні, мобильді телефон нөмірі, жеке басын куәландыратын құжат, ЖСН немесе паспорт №. 

9.4 Өнімнің сатып алынғандығын растайтын чектің түпнұсқасы; 

9.5. Егер Жеңімпаз Ұйымдастырушыға осы Ережелердің 4.3. тармағында көрсетілген құжаттар мен 

ақпаратты тапсырмаса, жүлде талап етілмеген болып есептеліп, Ұйымдастырушы оны өз қалауы 

бойынша қолдануға құқылы болады.  

9.6. Осы Ережелердің 4.3. тармағында көрсетілген құжаттардың фотосуреттері/скан-көшірмелері 

анық болып, олардағы әріптер мен сандар оңай оқылуы тиіс. Паспорт беттерінің скан-көшірмелерінде 

келесі ақпарат болуы тиіс: паспорт сериясы мен нөмірі, паспорт берген органның атауы, бөлімшенің 

коды, паспорт/куәлік берілген күн, аты, тегі, әкесінің аты, туған күні және туған жері. 

Фотосуреттерде/скан-көшірмелерде бейне сапасын арттыру мақсатында қолданылған әдістерден басқа 

техникалық өзгеріс белгілері (бейнені редакциялайтын бағдарламамен өңдеу) болмауы тиіс. 
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9.7. Сертификат келесі жағдайларда берілмейді: 

9.7.1.  Жеңімпаз Науқанды өткізуге және оған қатысуға қатысты заңсыз әрекеттер жасаған 

жағдайда; 

9.8 Қатысушы осы Ережелерді сақтамаған жағдайда; 

9.8.1.  Қатысушы осы Ережелерде көрсетілген ақпаратты / құжаттарды тапсырмаған және/немесе 

жүлде Табыстау актісіне қол қоюдан бастартқан жағдайда; 

9.8.2.  Қатысушы Науқанға қатысудан бастартып, өзінің жеке деректерін өңдеуге берген келісімін 

қайта алған жағдайда; 

9.8.3.  Қатысушыға жеңіс туралы хабарлама жіберілгеннен кейін ол Науқан 

Ұйымдастырушысымен 3 (үш) күн ішінде хабарласпаған жағдайда.  

9.8.4.  Ұйымдастырушы Науқан Жеңімпаздарына жүлде беру тәсілін ауыстыруға құқылы.  

10. Ұйымдастырушы, Тапсырыс беруші немесе оның өкілетті тұлғалары келесі құқықтарға ие: (а) 

Өнімнің Науқан мерзімі ішінде сатып алынғандығын растайтын (i) құжаттарды/чектерді (бұдан әрі – 

«Растайтын құжаттар»), Барлық Жүлделерді алуға ниеттенген Қатысушылардың және/немесе 14 жасқа 

толмаған Қатысушылардың заңды өкілдерінің (Қазақстан Республикасы заңнамасында анықталғандай) 

кез-келгенінен (ii) жеке куәлігінің көшірмесін сұрату, және (ә) Тапсырыс берушінің сұрауы бойынша 

Растайтын құжаттар мен осы Бөлімде көрсетілген басқа да құжаттарды тапсыра алмайтын кез-келген 

Қатысушыға Барлық Жүлделерді беруден бастарту.  

Егер Ресми Ережелерде басқаша айтылмаса, Барлық Жүлделерді алуына байланысты Қатысушыда 

туындайтын қандай да бір шығындар үшін Тапсырыс беруші жауап бермейді.  

МАҢЫЗДЫ ЕСКЕРТПЕ 

ЕШ ЖАҒДАЙДА НАУҚАН ҰЙЫМДАСТЫРУШЫСЫ БЕРЕТІН БАРЛЫҚ ЖҮЛДЕЛЕР 

САТЫЛЫМҒА НЕМЕСЕ ҚАЙТА САТЫЛЫМҒА ТҮСПЕУІ ТИІС. ОСЫ ШАРТ БҰЗЫЛЫП, 

АТАЛМЫШ САТЫЛЫМ ОРЫН АЛСА, ОЛ «THE COCA-COLA COMPANY» КОМПАНИЯСЫНА 

ТИЕСІЛІ ТАУАР БЕЛГІЛЕРІН ЗАҢСЫЗ ҚОЛДАНУ БОЛЫП ЕСЕПТЕЛЕДІ. МҰНДАЙ ЖАҒДАЙДА 

КОМПАНИЯ ӨЗ ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚОРҒАУ ҮШІН ЖӘНЕ ЗАҢСЫЗ ӘРЕКЕТТЕРДІ ТОҚТАТУ ҮШІН 

ҚАЖЕТ ДЕП ТАБАТЫН КЕЗ-КЕЛГЕН ЖӘНЕ БАРЛЫҚ ЗАҢДЫ ШАРАЛАРДЫ ҚОЛДАНУҒА 

ҚҰҚЫЛЫ.  

Қатысушылардың келісімі 

Жүлде табыстау бұқаралық шара ретінде ұйымдастырылып, оған аудио, фото және видео жазба 

жүргізетін БАҚ өкілдері қатысуы мүмкін. Осы Науқанға қатыса отырып Жүлде алушы болып 

табылатын Қатысушы(лар) өз аттары, мекенжайлары, фото-видео бейнелері мен аудио жазбалары 

бұқараға жарияланып, Ұйымдастырушының қалауы бойынша оның аудио, фото және видео 

материалдарында қандай да бір өтемақысыз қолданылу мүмкіндігіне келісім береді.  

Жоғарыда аталған бұқаралық шара ұйымдастырылған жағдайда Ұйымдастырушы Қатысушы(лар)ға 

осы шарт туралы ескертіп, тиісті келісімді алады.  

Жүлде алуға ниеттенген әрбір Қатысушы өзінің аты-жөні мен фото/видео бейнесі және аудио жазбасы 

Ұйымдастырушы өз қалауынша қажет деп табатын кез-келген түрде жариялануы және 

Ұйымдастырушы тарапынан кез-келген аудио, фото және видео материалдарда Қатысушының 

қосымша келісімінсіз, рұқсатынсыз, Қатысушыға қандай да бір өтемақы берілусіз және Қатысушыны 

келешекте хабардар етпестен қолданылуы мүмкіндігімен келіседі.  

The Coca-Cola Company (TCCC) тауар белгілері 
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Осы Ресми Ережелерде ештеңе Ұйымдастырушыға ТССС тауар белгілеріне иелік етуге немесе олардан 

табыс табуға құқық бермейді. Ресми Ережелер де, Науқанға қатысу да Ұйымдастырушыға ТССС мен 

Тапсырыс берушінің атауын, эмблемаларын, тауар белгілерін немесе авторлық құқықтарын 

маркетингтік немесе жарнама мақсаттарында, сондай-ақ Науқан аясынан тыс басқа мақсаттарда 

қолдануға немесе атауға (ТССС-ің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз) құқық бермейді. Ұйымдастырушы 

ТССС тауар белгілерінің заңдылығын немесе ТССС-ің оларға деген құқығын мойындайды және бұл 

қағидаттарға ешқашан күмән келтірмейді.  

Ұйымдастырушы Ресми Ережелердің ТССС тауар белгілеріне қатысты құқықтарды сақтау шарттарын 

бұзған жағдайда Тапсырыс беруші сол шарт бұзушылыққа байланысты өзі және/немесе ТССС, сондай-

ақ қандай да бір басқа авторизацияланған өндіруші және/немесе ТССС тауар белгілері бар тауарлардың 

дистрибьюторы қандай да бір басқа аумақта көрген шығындарын өтуді талап етуге құқылы, ал 

Ұйымдастырушы Тапсырыс берушінің сол талабын бірден орындауға міндетті.  

Осы тармақ Науқан мерзімі аяқталғаннан кейін де өз күшінде қалады.  

Жою немесе өзгеріс енгізу 

Тапсырыс беруші Науқанды бүкіл Қазақстан Республикасы бойынша немесе Қазақстан 

Республикасының кез-келген аумағында және/немесе елді мекенінде (қала, ауыл, т.с.с.) кез-келген 

уақытта доғаруға, жоюға, қайта бастауға немесе мерзімін создыруға, сондай-ақ осы Ресми Ережелерді 

кез-келген уақытта өз қалауынша өзгертуге құқылы.  

Тапсырыс беруші Ұйымдастырушыны ондай өзгерістер туралы өзі таңдаған республикалық басылымда 

немесе  Промо-Сайтта хабарлама («Хабарлама») жариялау арқылы хабардар етуге құқылы. Ондай 

Хабарлама тұтынушыларды Науқанды және осы Ресми Ережелерді тоқтату, жою, мерзімін созу, қайта 

бастау немесе өзгерту туралы хабардар ету үшін жеткілікті болып саналады.  

НАУҚАНҒА ҚАТЫСА ОТЫРЫП БАРЛЫҚ ҚАТЫСУШЫЛАР АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ОСЫ РЕСМИ 

ЕРЕЖЕЛЕРДІҢ МӘТІНІМЕН МҰҚИЯТ ТАНЫСҚАНДЫҒЫН ЖӘНЕ РЕСМИ ЕРЕЖЕЛЕР 

ШАРТТАРЫМЕН ЕШ ШЕКТЕУСІЗ ЖӘНЕ СӨЗСІЗ КЕЛІСЕТІНДІГІН РАСТАЙДЫ.    

«COCA-COLA», «COKE», «COCA-COLA ZERO», «COKE ZERO», «FANTA», «SPRITE», Контурлы 

Бөтелке, Динамикалық Толқын – «The Coca-Cola Company» (Дзе Кока-Кола Компани) компаниясының 

тіркелген тауар белгілері. 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 

«Выигрывай с BonAqua» 

5. РЕКЛАМНАЯ АКЦИЯ «Выигрывай с BonAqua» (далее – Акция) проводится среди 

неопределенного круга лиц в целях создания и поддержания интереса, формирования 

положительного имиджа и потребительского спроса к продукции под товарным знаком 

«BonAqua» а также в целях увеличения объема продаж данной продукции. Акция не является 

лотереей, азартной игрой, не требует от Участников внесения платы за участие. 

6. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ, ОРГАНИЗАТОРЕ. 

Акция (далее – «Акция») проводится ТОО СП «Кока-Кола Алматы Боттлерс», 

зарегистрированным по адресу: Республика Казахстан, A05D0G0, г. Алматы, Алмалинский 

район, ул. Гоголя 203/73 (далее - Заказчик). 
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Акция проводится на территории Республики Казахстан, во всех магазинах торгово-розничной 

сети Организатора Заказчика (далее – «Организатор») «Skiff Trade», «Skiff Sauda» (далее 

совместно именуемые – «SMALL»). 

7. ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

7.1.  Период проведения Акции: с 7 июля по 2 августа 2021 года (включительно) (далее также – 

Период Акции). 

Период регистрации чеков: с 00:01 часов 7 июля по 23:59 часов 2 августа 2021 года 

(включительно). 

Период регистрации чека                          Дата розыгрыша 

07.07.21-12.07.21                                            13.07.2021 

13.07.21-19.07.21                                            20.07.2021 

20.07.21-26.07.21                                            27.07.2021 

27.07.21-02.08.21                                            03.08.2021 

7.2. Период вручения Призов Победителям Акции: по 31 августа 2021 года (включительно). 

7.3. Все сроки, указанные в настоящих Правилах, исчисляются по времени г.Нур-Султан, 

Республика Казахстан. 

8. АКЦИОННЫЙ ПРОДУКТ 

4.1 Акция проводится по отношению к нижеперечисленной продукции под торговой маркой 

«BonAqua» (далее – Акционный продукт): 

Продукция Штрихкод Кол-во продукции, которую 

необходимо приобрести для 

участия в акции 

BonAqua 330 мл. без газа 9038 2758 1 единица 

BonAqua 500 мл. без газа 4082 2426 1 единица 

BonAqua 500 мл. газир. 9049 4406 1 единица 

BonAqua 1 л. без газа 5 449000 005489 1 единица 

BonAqua 1 л. газир. 5 449000 026583 1 единица 

BonAqua 1.5 л. без газа 5 449000 045478 1 единица 

BonAqua 1.5 л. газир. 5 449000 027757 1 единица 

BonAqua 5 л. Без газа 5 449000 093943 1 единица 

4.2. Акционный продукт должен быть приобретен Участником Акции в срок, указанный в пункте 3.1., 

в количестве, указанном в пункте 4.1. настоящих Правил, в торговой сети «SMALL & Skif». 

5.  УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

К участию в Акции приглашаются все граждане Республики Казахстан и лица, имеющие вид на 

жительство в Республике Казахстан, постоянно проживающие в Республике Казахстан, которым на 

момент участия в Акции исполнилось 14 лет (далее – «Участники»). 

7. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ 
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Для того чтобы принять участие в Акции, необходимо в Срок проведения Акции: 

6.1 приобрести Акционный продукт в количестве, указанном в пункте 4.1. в любом магазине торговой 

сети «SMALL & Skif» на территории Республики Казахстан. 

6.2 получить от кассира торговой сети «SMALL & Skif» чек контрольно-кассовой машины (далее -  чек 

и(или) фискальный чек), а также специальный чек (слип-чек). 

6.3. Зарегистрировать чек на сайте small.kz. 

6.4 Чек и слип-чек о приобретении аукционного продукта необходимо Участнику Акции сохранить на 

весь период Акции. 

7. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ 

7.1. Призовой фонд Акции формируется за счет денежных средств Заказчика и состоит из следующих 

призов: 

Наименование призы Количество (шт.) 

Сертификат номиналом 10 000 тенге 120  

Сертификат номиналом 20 000 тенге 40 

Сертификат номиналом 50 000 тенге 20 

7.2. Ни при каких обстоятельствах общее количество Призов не должно превышать количество, 

указанное в настоящем Разделе. 

7.3. Заказчик не несет ответственности за несоответствие Призов личным ожиданиям Участников 

Акции. Внешний вид, характеристики и иные спецификации Призов могут отличаться от их 

изображений, приведенных в рекламных материалах.  

7.4. Ни при каких обстоятельствах Призы не могут быть заменены денежным эквивалентом их 

стоимости. 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ И УСЛОВИЯ/ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ 

Розыгрыш проводится посредством генератора случайных чисел, по следующей схеме: Победители 

Акции определяются случайным выбором с помощью программы Random.org – запись с экрана во 

время определения Победителей будет выкладываться в Инстаграм-аккаунте Организатора Акции - 

@small.skif («Инстаграм-аккаунт Акции»).  

Результаты розыгрыша будут опубликованы в Инстаграм-аккаунте Акции и на сайте, в разделе 

«Победители». Организатор также связывается с победителями посредством телефонной связи. Если в 

течение трех дней связь с победителем невозможна (неправильно зарегистрирован номер телефона или 

нет обратной связи), победитель лишается права на приз, и Организатор вправе распорядиться им по 

своему усмотрению. 

С момента получения Приза Участник Акции становится его собственником и несет риск его 

повреждения, порчи или утраты. 

Определение победителей, получающих Сертификат, происходит еженедельно согласно следующему 

графику проведения розыгрыша (местное время по г. Нур-Султан):  

▪ Победители 1 недели 

Определяется среди участников, зарегистрировавших чек в период с 00 часов 00 минут 00 секунд 

07.07.2021 г. до 23 часов 59 минут 59 секунд 12.07.2021 г. 

Дата определения победителя первого розыгрыша: 13.07.2021. 

▪ Победители 2 недели 
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Определяется среди участников, зарегистрировавших чек в период с 00 часов 00 минут 00 секунд 

13.07.2021 г. до 23 часов 59 минут 59 секунд 19.07.2021 г. 

Дата определения победителя второго розыгрыша: 20.07.2021. 

▪ Победители 3 недели 

Определяется среди участников, зарегистрировавших чек в период с 00 часов 00 минут 00 секунд 

20.07.2021 г. до 23 часов 59 минут 59 секунд 26.07.2021 г. 

Дата определения победителя третьего розыгрыша: 27.06.2021. 

▪ Победители 4 недели 

Определяется среди участников, зарегистрировавших чек в период с 00 часов 00 минут 00 секунд 

27.07.2021 г. до 23 часов 59 минут 59 секунд 02.08.2021 г. 

Дата определения победителя четвертого розыгрыша: 03.08.2021. 

 

9. ПОРЯДОК И СРОКИ ВРУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТОВ 

9.1          Порядок вручения сертификатов:  

Вручение Сертификата производится путем оповещения победителя, не позднее 15 (пятнадцати) 

рабочих дней с момента предоставления победителем Организатору всех документов, необходимых для 

получения Сертификата в соответствии с перечнем, указанным в п.9.3,. настоящих Правил. В момент 

получения Сертификата победитель обязан подписать Акт о вручении сертификата.  

9.1.2    Для получения Сертификата Участнику, признанному победителем, необходимо подойти за 

выигрышем в место, указанное Организатором при оповещении (офис в г. Алматы или в других 

регионах). 

9.1.3      Организатор считается исполнившим обязательства по выдаче приза в момент его вручения 

Участнику. Моментом вручения считается дата вручения, указанная в Акте о вручении сертификата.  

9.1.4       В случае обнаружения Организатором неверных и/или ошибочных данных при проведении 

розыгрыша или при вручении приза, предоставленных Участником  Участник лишается права на 

получение приза. 

9.2       Перечень информации и документов, предоставляемых Организатору победителями для 

получения Сертификата: 

9.3          ФИО, мобильный номер телефона, документ, подтверждающий личность, ИИН или № паспорта. 

9.4           Оригинал Чека, подтверждающего покупку продукта; 

9.5.    В случае, если Победитель не предоставил Организатору документы и информацию, 

перечисленные в п. 4.3 настоящих Правил, приз считается невостребованным и Организатор вправе 

распорядиться им по своему усмотрению.  

9.6.        Фотографии/скан-копии документов, указанных в п. 4.3 настоящих Правил, должны быть 

чёткими с читаемыми буквами и цифрами. Скан-копии страниц паспорта/удостоверения должны 

содержать данные: о серии и номере паспорта, наименовании органа, выдавшего паспорт, с указанием 

кода подразделения, дате выдачи паспорта/удостоверения, фамилии, имени, отчестве, дате и месте 

рождения, Фотографии/скан-копии не должны содержать признаков технического вмешательства 

(обработки программами для редактирования изображений), за исключением случаев, когда такое 

вмешательство применяется с целью улучшения качества изображения. 

9.7.          Сертификат не выдается в любом из следующих случаев: 

9.7.1.      В случае совершения победителем неправомерных действий, связанных с проведением и 

участием в Акции; 

9.8           При несоблюдении Участником настоящих Правил; 

9.8.1.   В случае не предоставления Участником информации / документов, указанных в настоящих 

Правилах и/или отказа от подписания Акта о вручении приза; 
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9.8.2.    В случае если Участник отказался от участия в Акции и отозвал свое согласие на обработку 

своих персональных данных; 

9.8.3.         В случае если Участник не выходит на связь с Организатором Акции в течение 3 (трех) дней 

с даты направления Участнику уведомления о выигрыше. 

9.8.4     Организатор Акции оставляет за собой право изменить способ передачи призов Победителям 

Акции. 

10. Организатор, Заказчик или его уполномоченные лица оставляют за собой право: (а) запросить (i) 

документы/чеки, подтверждающие покупку Продукции (далее «Подтверждающие документы») в 

течение периода проведения Акции, (ii) копию удостоверения личности любого из Участников и/или 

законных представителей (как определено в законодательстве Республики Казахстан) Участников 

младше 14 лет, обратившихся за получением Всех Призов, и (б) отказать в предоставлении Всех Призов 

любому Участнику, который по требованию Заказчика не может предоставить Подтверждающие 

документы и другие документы, указанные в данном Разделе.  

Заказчик не несет никакой ответственности за затраты и расходы, которые могут понести Участники в 

связи с тем, что они получают Все Призы, если иное не оговорено в Официальных Правилах. 

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ВСЕ ПРИЗЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ОРГАНИЗАТОРОМ 

ПО АКЦИИ, НЕ ПОДЛЕЖАТ ПРОДАЖЕ ИЛИ ПЕРЕПРОДАЖЕ. ЛЮБАЯ УКАЗАННАЯ 

РЕАЛИЗАЦИЯ В НАРУШЕНИЕ ДАННОГО УСЛОВИЯ БУДЕТ РАСЦЕНИВАТЬСЯ КАК 

НЕПРАВОМЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ КОМПАНИИ 

«THE COCA-COLA COMPANY», КОТОРАЯ ИМЕЕТ ПРАВО ПРЕДПРИНЯТЬ ЛЮБЫЕ И ВСЕ 

ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ, КОТОРАЯ ОНА ПОСЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ 

ЗАЩИТЫ СВОИХ ПРАВ И ПРЕКРАЩЕНИЯ НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

Согласие Участников 

Предоставление Призов может быть организовано в виде публичного мероприятия с участием СМИ, 

которые будут производить аудио запись, фото и видео сьемку. Участвуя в данной Акции, Участник(и), 

если он или она является получателем(ми)  Призов,  дают свое согласие на то, что их имена, адресы и 

фото/видео изображения и аудио записи могут придаваться огласке и использоваться в аудио, фото и 

видео материалах Организатором по собственному усмотрению без предоставления какой-либо 

компенсации. 

Организатор информирует сопровождающих Участника(ов) лиц о данном условии в случае 

организации вышеуказанного публичного мероприятия и получит соответствующее согласие. 

Каждый Участник, обратившийся за получением Приза, дает свое согласие на то, что его/ее ФИО, а 

также фото/видео изображения и аудио записи могут быть обнародованы в любом виде, в котором 

Организатор посчитает нужным по собственному усмотрению, и могут быть использованы 

Организатором в любых аудио, фото и видео материалах без дополнительного согласия или разрешения 

от Участников, без выплаты какой-либо компенсации Участникам и без необходимости уведомлять их 

в дальнейшем. 

Товарные знаки The Coca-Cola Company (TCCC) 

Ничто в настоящих Официальных Правилах не должно толковаться как предоставление Организатору 

права владения или получения выгоды в отношении товарных знаков TCCC. Ни условия Официальных 

Правил, ни участие в Акции не даёт Организатору право на использование или упоминание (без 

предварительного письменного разрешения TCCC) названия, эмблемы, товарных знаков или авторских 
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прав TCCC и Заказчика для маркетинговых или рекламных целей, а также для любых других целей, не 

относящихся и выходящих за рамки проведения Акции. Организатор признаёт и не будет никогда 

подвергать сомнению действительность товарных знаков TCCC или право собственности TCCC на них.  

В случае нарушения Организатором условий Официальных Правил о соблюдении прав на товарные 

знаки ТССС, Заказчик вправе потребовать, а Организатор обязуется по первому требованию Заказчика 

возместить все убытки, понесённые Заказчиком и/или ТССС, а также каким-либо другим 

авторизованным производителем и/или дистрибьютором товаров с товарными знаками ТССС на той 

или иной территории в связи с вышеуказанным нарушением. 

Настоящий пункт продолжает действовать также и после окончания проведения Акции. 

Отмена или внесение изменений 

Заказчик сохраняет за собой право в любое время отменить, прекратить, возобновить или продлить 

Акцию как по всей Республике Казахстан, так и в любом регионе и/или населенном пункте (городе, 

ауле и т.д.) Республики Казахстан, равно как и изменить настоящие Официальные Правила в любое 

время, как Заказчик сочтет нужным. 

Заказчик имеет право информировать Организатора о таких изменениях путём объявления в 

республиканском печатном издании, выбранном Заказчиком по собственному усмотрению, либо на 

Промо-Сайте («Объявление»). Такое Объявление будет считаться достаточным для информирования 

потребителей об отмене, остановке, продлении, возобновлении или изменении Акции и настоящих 

Официальных Правил. 

УЧАСТВУЯ В АКЦИИ, ВСЕ УЧАСТНИКИ АВТОМАТИЧЕСКИ ПОДТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ОНИ 

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИЛИСЬ С ТЕКСТОМ НАСТОЯЩИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ ПРАВИЛ И 

БЕЗОГОВОРОЧНО СОГЛАШАЮТСЯ С УСЛОВИЯМИ И ПОЛОЖЕНИЯМИ ОФИЦИАЛЬНЫХ 

ПРАВИЛ БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ОГРАНИЧЕНИЙ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЙ. 

«COCA-COLA», «COKE», «COCA-COLA ZERO», «COKE ZERO», «FANTA», «SPRITE», Контурная 

Бутылка, Динамическая Волна являются зарегистрированными товарными знаками компании «The 

Coca-Cola Company» (Дзе Кока-Кола Компани). 

 

 


