Науқанның мерзімі?
Науқанның жалпы мерзімі – 2020 жылдың 9-желтоқсаны мен 2021 жылдың 19-қаңтары.
Науқанға Астана уақыты бойынша 2020 жылғы 9-желтоқсан 00 сағат 00 минуттан бастап
2021 жылғы 19-қаңтар 23 сағат 59 минутке дейін қатысуға болады.
Науқан өтетін жер?
Науқан Қазақстан Республикасының аумағында Small (ТОО «Скиф Трейд», «Скиф Сауда»).
жеке сауда желісінің барлық дүкендерінде өтеді.
Науқанға кім қатыса алады?
Науқанға жасы 14-ке толған Қазақстан Республикасының барлық азаматтары мен Қазақстан
Республикасында тұруға ыхтиярхаты бар және Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын
тұлғалар (бұдан әрі – «Қатысушылар») қатыса алады.
Науқанға қалай қатысады?
o
o
o

Coca-Cola1.5L + Fuse Tea 1L, Coca Cola қантсыз 1.5L + Fuse Tea 1L, Fanta 1.75L+
Fuse Tea 1L , Sprite 1.75L + Fuse Tea 1L өнімінің 2 бөтелкесін сатып алу керек.
Ұтыс ойынына дейін сауданы растайтын фискальды чекті сақтау қажет.
Фискальды чекті www.small.kz сайтында тіркеу керек.

Науқанға қатысу үшін Науқан кезінде, яғни 2020 жылғы 9-желтоқсан мен 2021 жылғы 19қаңтар аралығында Small (ТОО «Скиф Трейд», «Скиф Сауда») жеке сауда желісі
дүкендерінің бірінде науқанға қатысатын өнімді бір фискальды чек аясында сатып алу қажет.
Науқанға қатысушы бір тапсырыс аясында ең көбі 1 (бір) Код ала алады. Әр бірегей Кодты
Науқан ұйымдастырушысының веб-сайтында www.small.kz дерекқорда тіркеу қажет. Код
ретінде фискальды чекте көрсетілген код Промо-сайтта бас латын символдарымен және
цифрлармен енгізіледі.
Дұрыс толтырылмаған Кодтар Науқанға қатыстырылмайды.
Науқанға тапсырыс беруші науқан шарттарын өз бетімен өзгертуге немесе Науқанды
тоқтатуға құқылы. Ондай өзгертулер немесе тоқтату туралы ақпарат www.small.kz промосайтында жарияланады.
Код тек бір рет қабылданады.
Жүлдегерлерді анықтау үшін Тапсырыс беруші апта сайын арнайы компьютерлік бағдарлама
көмегімен алдыңғы апта ішінде тіркелген Кодтар арасынан кездейсоқ Кодтарды жеңімпаз
ретінде таңдайды. Жүлде ұтысы барысында Тапсырыс беруші 5 (бес) балама Жеңімпаз
тағайындауға құқылы. Ондай тұлғалар осы Ереже талаптарына сай келмейтін Жеңімпаздарды
алмастыруы мүмкін. Дегенмен, Тапсырыс беруші осындай балама Жеңімпаздар тізіміне
енгізілген Қатысушылардың аты-жөнін жариялауға міндетті емес.
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Науқанның әр Қатысушысы бүкіл Науқан мерзімі ішінде тек 1 (бір) жүлдеге қол жеткізе
алады. Жүлделер ақшалай эквивалент ретінде берілмейді. Науқанды ұйымдастырушы
Жеңімпаздың қолына тапсырылған жүлде үшін еш жауап бермейді. Науқанды
ұйымдастырушы берілген жүлделердің сапасы үшін еш жауап бермейді. Жүлде мен сурет
арасында айырмашылық болуы мүмкін.
Жүлделер Small (ТОО «Скиф Трейд», «Скиф Сауда») жеке сауда желісі дүкендері бар
қалаларда беріледі.
Науқанға қандай өнімдер қатысады?
•
•
•
•
•

Coca-Cola 1.5L
Coca-Cola қантсыз 1.5L
Fanta 1.75L
Sprite 1.75L
Fuse Tea 1L

Қандай жүлделер ұтысқа түседі?
Апта сайын 8 лэптоп ұтысқа түседі.
(5 апта сайын 8 лэптоп, 6 аптада 10 лэптоп ұтысқа түседі).
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Сколько длится акция?
Общий срок проведения Акции - с 9 декабря 2020 года по 19 января 2021 года.
Стать участником Акции можно в период с 00 часов 00 минут 09 Декабря 2020 года до 23
часов 59 минут 19 января 2021 года по времени Астаны.
Где действует акция?
Акция проводится на территории Республики Казахстан, во всех магазинах торговорозничной сети Small (ТОО «Скиф Трейд», «Скиф Сауда»).
Кто может принять участие в 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»).
Как принять участие в акции?
o
o
o

Приобрести 2 бутылки продукции Coca-Cola1.5L + Fuse Tea 1L, Coca Cola без
сахара 1.5L + Fuse Tea 1L, Fanta 1.75L+ Fuse Tea 1L , Sprite 1.75L + Fuse Tea 1L.
Сохранить Фискальный Чек, подтверждающий покупку, до момента проведения
розыгрыша
Зарегистрировать Фискальный Чек на Сайте www.small.kz

Для того чтобы стать Участником Акции необходимо в Период проведения Акции: с 9
Декабря по 19 января 2021 года. Приобрести единовременно, в одном фискальном чеке,
продукт, участвуюший в акции в одном из магазинов сети торгово-розничной сети Small
(ТОО «Скиф Трейд», «Скиф Сауда»). - Участник Акции может получить не более 1 (одного)
Кода в одном фискальном чеке. Зарегистрировать каждый уникальный Код в базе данных
Организатора Акции на веб-сайте www.small.kz. В качестве Кода на Промо-сайте
указывается код, полученный в фискальном чеке, с использованием только заглавных
латинских символов и цифр.
Неверно заполненные Коды к участию в Акции не допускаются.
Заказчик Акции вправе самостоятельно изменить условия проведения Акции или прекратить
проведение Акции. Информация о таких изменениях или прекращении подлежит публикации
на Промосайте www.small.kz
Код может быть принят только один раз.
Определение Победителей призов будет проводиться каждую неделю среди Кодов,
зарегистрированных за предыдущую неделю, Заказчиком с использованием специальной
компьютерной программы, определяющей выигравшие Коды, путем случайного отбора среди
зарегистрированных Кодов. В течение каждого розыгрыша Призов Заказчик оставляет за
собой право определить по 5 (пять) альтернативных Победителей для возможности замены
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Победителей в случае несоответствия претендентов требованиям данных Правил. Однако
Заказчик не обязан раскрывать имена Участников, которые были включены в такой список
альтернативных Победителей.
Каждый Участник Акции может получить только 1 (один) приз за весь период проведения
Акции. Призы не могут быть выданы в денежном эквиваленте. Организатор Акции не несет
никакой ответственности за выданный приз с момента его вручения Победителю.
Организатор Акции не несет никакой ответственности за качество выданных призов. Приз
может отличаться от картинки.
Призы будут выдаваться в городах, где представлены магазины торгово-розничной сети
Small (ТОО «Скиф Трейд», «Скиф Сауда»).
Какие продукты принимают участие в акции?
•
•
•
•
•

Coca-Cola 1.5L
Coca-Cola без сахара 1.5L
Fanta 1.75L
Sprite 1.75L
Fuse Tea 1L

Какие призы разыгрываются?
Еженедельно разыгрываются 8 лэптопов.
(5 недель разыгрывается по 8 лэптопов, 6 неделя по 10 лэптопов).
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