Русский язык

Казахский язык

Скидка до 60 % на коллекцию посуду европейского бренда
BLAUPUNKT

Еуропалық BLAUPUNKT брендтерінің ыдыс-аяқ топтамасына
60%-ға дейін жеңілдік

Правила проведения акции:

Акцияның өткізілү ережелері:

Для того, чтобы стать участником акции и иметь возможность приобрести
товар со скидкой, необходимо выполнить следующие действия:

Акцияның қатысушысы болу және тауарды жеңілдікпен сатып алу
мүмкіндігі үшін келесі әрекеттерді орындауыңыз қажет:

•

Совершайте любые покупки в сети магазинов SMALL&Skif.
За каждые полные 2000 тенге в чеке получайте у кассира по 1
фишке* (например: 2100 тенге = 1 фишка, 4100 тенге = 2 фишки и
т.д.) и накопительный буклет.

•

SMALL&Skif дүкендер желісінде кез келген сауда жасаңыз. Чектегі
әрбір толық 2000 теңге үшін кассирден 1 фишка* (мысалы: 2100
теңге = 1 фишка, 4100 теңге = 2 фишка және т.б.) мен жинақтау
буклетін алыңыз.

•

Собирайте фишки и вклеивайте их в буклет.

•

Фишкаларды жинаңыз және оларды буклетке жапсырыңыз.

•

Предъявите на кассе буклет с необходимым количеством фишек и
получите скидку до 60 % на покупку акционного товара.

•

Кассада фишкалардың қажетті саны бар буклетті ұсыныңыз және
акциялық тауарды сатып алуға 60 %-ға дейін жеңілдік алыңыз.

•

Выдача фишек и продажа акционного товара производится с
16.11.20 г. по 17.01.21 г.

•

Фишкаларды беру және акциялық тауарды сату 16.11.20 ж. бастап
17.01.21 ж. дейін жүргізіледі.

1. Акциялық тауарды жеңілдікпен сатып алғаннан кейін, буклетіңізді
1. После покупки акционного товара со скидкой, ваш буклет будет
изъят кассиром. Для продолжения участия в акции возьмите новый кассир алып қалады. Акцияға қатысуды жалғастыру үшін жаңа буклет
алыңыз.
буклет.
2. Акция барысында акциялық бұйымдарды бөлшек баға бойынша
2. В течение всей акции возможно приобретение акционных изделий сатып алуға болады, бұл жағдайда кассирге буклет пен фишкаларды
ұсынудың қажеті жоқ.
по розничной цене, в таком случае предъявлять кассиру буклет и
фишки не требуется.
* Осы акцияға тек 18 жастағы және одан асқан жеке тұлғалар қатыса алады.

* В настоящей акции могут принимать участие только физические лица от 18 лет и старше.

-

Перечень адресов торговых точек, участвующих в акции, размещен на https://small.kz/.

-

Полученная вами скидка не заменяется денежной компенсацией.

-

Скидки по акции не суммируются с другими видами скидок.

-

В период проведения акции возможно временное отсутствие в торговом зале полного
ассортимента акционного товара, в этом случае претензии не принимаются.
Внешний вид акционного товара, представленного в продаже, может отличаться от его
изображения в рекламных материалах.

-

-

Количество товара ограничено.

-

Период выдачи фишек и сроки проведения акции могут быть изменены.

-

Организатор акции оставляет за собой право досрочно прекратить акцию в случае полной
распродажи товара, предварительно уведомив об этом Участников посредством
размещения информации на участвующих в акции торговых объектах SMALL&Skif и на
https://small.kz/.

-

Акцияға қатысатын сауда нүктелері мекенжайлар тізбесі https://small.kz/ сайтында
орналастырылған.

-

Сіз алған жеңілдік ақшалай өтемақымен ауыстырылмайды.

-

Акция бойынша жеңілдіктер жеңілдіктердің басқа түрлерімен қосылмайды.

-

Акция жүргізілген кезеңде сауда залында акциялық тауардың толық сұрыпталымы уақытша
жоқ болмауы мүмкін, бұл жағдайда наразылықтар қабылданбайды.

-

Сатылымда ұсынылған акциялық тауардың сыртқы көрінісі, оның жарнамалық
материалдардағы суретінен ерекшеленуі мүмкін.

-

Тауар саны шектеулі.

-

Фишкаларды беру кезеңі және акцияны өткізу мерзімдері өзгертілуі мүмкін.

-

Акция ұйымдастырушысы тауар толық сатылған жағдайда акцияны мерзімінен бұрын
тоқтату құқығын өзіне қалдырады, осы жағдайда акцияға қатысатын SMALL&Skif сауда
объектілерінде және https://small.kz/ сайтында ақпаратты орналастыру арқылы
Қатысушыларға алдын ала хабар беріледі.

Товар сертифицирован.
Тауар сертификатталған.

