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Русский Казахский 

1.1. Общие положения 

1.2. Стимулирующее Мероприятие (далее - 

Акция) под названием «Nivea men Fresh Kick 

promo» (далее –Акция), проводится в рамках 

стимулирования продаж и повышения 

лояльности к бренду, направлено на 

привлечение внимания к нему, формирование 

или поддержание интереса и продвижение его 

на рынке. 

1.3. Акция проводится во всей сети супермаркетов 

SMALL & Skif. 

1.4. Акция не является стимулирующей лотереей, 

пари, тотализатором, азартной игрой или иной 

игрой, основанной на риске, в соответствии с 

требованиями Закона Республики Казахстана 

«Об игорном бизнесе». 

1.5. Акция проводится Организатором по 

правилам, установленным для 

стимулирующего мероприятия рекламного 

характера, предложение об участии в 

настоящей Акции обращено к 

неограниченному кругу лиц, выполнивших 

требования настоящих Правил. 

1.6. Объявление об Акции размещается в сети 

Интернет на сайте https://small.kz (далее – 

«Сайт), а также на страницах Инстаграм 

Small.Skif и nivea.kz, на которых можно 

ознакомиться с информацией о настоящей 

Акции и настоящими Правилами. 

1.7. Лица, желающие принять участие в Акции 

(далее – «Участники»), обязаны выполнять все 

действия, связанные с участием в Акции, в 

порядке, на условиях, в месте и сроки, 

установленные настоящими Правилами. 

Участие в Мероприятии (Акции) 

подразумевает полное согласие Участников с 

настоящими Правилами. 

1.8. В Акции могут принимать участие 

дееспособные физические лица – только 

граждане РК, лица, имеющие Вид на 

жительство в РК, лица, достигшие 18 

(восемнадцати) лет, проживающие на 

территории РК. 

 

2. Сведения об Организаторе Мероприятия  

2.1. Организатором Акции является юридическое 

лицо, созданное в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан 

(ранее и далее — «Организатор»): 

• Наименование: ТОО СКИФ ТРЕЙД 

• Юридический адрес: Республика 

Казахстан, г. Алматы,  ул. Розыбакиева, 

75 

1.1. Жалпы ережелер 

1.2. «Nivea men Fresh Kick promo» атты 

ынталандырушы іс-шара (әрі қарай – Акция) 

сатылымдарды ынталандыру және брендке 

деген бейілділікті арттыру аясында өткізіледі, 

брендке назар аударуға, қызығушылықты 

қалыптастыруға немесе қолдауға және оны 

нарықта ілгерілендіруге бағытталған. 

1.3. Акция бүкіл SMALL & Skif супермаркеттері 

желісінде өткізіледі. 

1.4. Акция Қазақстан Республикасы «Ойын бизнесі 

туралы» Заңының талаптарына сәйкес 

тәуекелдерге негізделген ынталандырушы 

лотерея, бәс, тотализатор, құмарлық ойыны 

немесе өзге ойын болып табылмайды. 

1.5. Акция Ұйымдастырушымен жарнамалық 

сипаттағы ынталандырушы іс-шара үшін 

белгіленген ережелер бойынша өткізіледі, осы 

Акцияға қатысу туралы ұсыныс осы 

Ережелердің талаптарын орындаған 

тұлғалардың шектелмеген санына арналған. 

1.6. Акция туралы хабарландыру Интернет 

желісіндегі https://small.kz сайтында (әрі қарай 

– «Сайт»), сондай-ақ Small.Skif және nivea.kz 

Инстаграм парақшаларында орналастырылады, 

ол жерде осы Акция және осы Ережелер туралы 

ақпаратпен танысуға болады. 

1.7. Акцияға қатысқысы келген тұлғалар (әрі қарай 

– «Қатысушылар») Акцияға қатысуына 

байланысты барлық әрекеттерді осы 

Ережелермен белгіленген тәртіпке, шарттарға 

сәйкес жерде және мерзімде орындауға 

міндетті. Іс-шараға (Акцияға) қатысу 

Қатысушылардың осы Ережелермен толық 

келісетінін білдіреді. 

1.8. Акцияға әрекет етуге қабілеті бар – ҚР 

азаматтары, ҚР-да тұруға ықтиярхаты бар 

тұлғалар, ҚР аумағында тұратын 18 (он сегіз) 

жасқа толған тұлғалар қатыса алады. 

 

2. Іс-шараның Ұйымдастырушысы туралы 

деректер  

2.1. Акция Ұйымдастырушысы Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес 

құрылған заңды тұлға болып табылады (бұрын 

және әрі қарай — «Ұйымдастырушы»): 

• Атауы: СКИФ ТРЕЙД ЖШС 

• Заңды мекенжайы: Қазақстан 

Республикасы, Алматы қ., Розыбакиев 

к-сі, 75 

• Пошта мекенжайы: Қазақстан 

Республикасы, Алматы қ., Катаев к-сі, 

189 
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• Почтовый адрес: Республика Казахстан, 

г. Алматы, ул. Катаева, 189 

• БИН 020340002288 

3. Срок проведения Акции 

3.1. Начало Акции 22.06.2022 года в 00:01 (по 

времени г. Нур-Султан) 

3.2. Окончание Акции: 20.07.2022 года в 23:59 (по 

времени г. Нур-Султан) 

3.3. Срок выдачи призов: с 30.06.2022 года по 

31.08.2022 года. 

 

4. Порядок участия в Акции  

4.1.  Для того чтобы стать Участником Акции, 

необходимо в период с 22.06.2022 по 

20.07.2022 года совершить в Сети 

супермаркетов Small & Skif покупку на сумму 

от 2000 тенге Продукта ТМ NIVEA в 

категории для мужчин. Получить на кассе чек 

и зарегистрировать не менее 1 чека на сайте 

https://small.kz. Полный список товаров в 

категории для мужчин ТМ NIVEA указан в 

настоящих Правилах. 

 

Продукция, участвующая в акции:  

Штрихкод Наименование 

4005808196739 
Гель для душа «Экстремальная 

свежесть» 

4005808780662 Гель для душа «Пробуждающий» 

4005808518111 Гель для душа «Серебряная защита» 

4005808781447 Гель для душа «Заряд чистоты» 

4005900054340 
Гель для душа «Спорт» 2в1 для тела и 
волос 

4605698005960 
Гель для душа «Спорт» 2в1 для тела и 

волос 

4005801199737 Гель для душа «Сила угля» 

4005900424433 
Гель для душа «Для чувствительной 

кожи» 

4005900123824 Гель для душа «Сила угля» 

4005900654250 Гель для душа «Arctic Ocean» 

4005900654281 Гель для душа  «ULTRA Carbon» 

4005900824455 
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША BOOST 3в1 ДЛЯ 
ТЕЛА, ЛИЦА, ВОЛОС от NIVEA MEN. 

4005900824486 
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША BOOST 3в1 ДЛЯ 

ТЕЛА, ЛИЦА, ВОЛОС от NIVEA MEN. 

4005900515124 Гель для душа «ULTRA» 

4005900369154 
Увлажняющий бальзам  после бритья 

«Защита и уход»  

4005808588558 
Бальзам после бритья для 
чувствительной кожи 

4005808925988 
Охлаждающий бальзам после бритья 

для чувствительной кожи 

4005808925957 
Охлаждающий лосьон после бритья для 
чувствительной кожи 

4005808588794 
Лосьон после бритья для 

чувствительной кожи 

4005808539789 
Лосьон после бритья «Серебряная 
защита»  

4005900843258 
Лосьон после бритья NIVEA MEN 

FRESH KICK 

• БСН 020340002288 

3. Акцияны өткізу мерзімі 

3.1. Акцияның басталуы: 22.06.2022 жылғы сағат 

00:01 (Нұр-Сұлтан қ. уақытымен) 

3.2. Акцияның аяқталуы: 20.07.2022 жылғы сағат 

23:59 (Нұр-Сұлтан қ. уақытымен) 

3.3. Жүлделерді беру мерзімі: 30.06.2022 ж. 

бастап 31.08.2022 ж. дейін. 

 

4. Акцияға қатысу тәртібі  

4.1. Акция қатысушысы болу үшін 22.06.2022 – 

20.07.2022 аралығында Small & Skif 

супермаркеттер желісінде ерлерге арналған 

санат бойынша NIVEA СМ Өнімін 2000 

теңгеден жоғары сомаға сатып алу қажет. 

Кассадан чекті алып, https://small.kz сайтында 

кемінде 1 чекті тіркеу қажет. NIVEA СМ 

ерлерге арналған санаттағы тауарлардың 

толық тізімі осы Ережелерде көрсетілген. 

 

Акцияға қатысатын өнімдер:  

Штрихкоды Атауы 

4005808196739 «Экстремалды тазалық» душ гелі 

4005808780662 «Сергіткіш» душ гелі 

4005808518111 «Күміс қорғаныш» душ гелі 

4005808781447 «Тазалық қуаты» душ гелі 

4005900054340 
Дене мен шашқа арналған «Спорт» 1-де 
2 душ гелі 

4605698005960 
Дене мен шашқа арналған «Спорт» 1-де 

2 душ гелі 

4005801199737 «Көмір күші» душ гелі 

4005900424433  «Сезімтал теріге арналған» душ гелі 

4005900123824 «Көмір күші» душ гелі 

4005900654250 Arctic Ocean душ гелі 

4005900654281 ULTRA Carbon душ гелі 

4005900824455 

NIVEA MEN ұсынған ДЕНЕГЕ, 

БЕТКЕ, ШАШҚА АРНАЛҒАН 1-де3 

BOOST ДУШ ГЕЛІ. 

4005900824486 

NIVEA MEN ұсынған ДЕНЕГЕ, 

БЕТКЕ, ШАШҚА АРНАЛҒАН 1-де3 
BOOST ДУШ ГЕЛІ. 

4005900515124 ULTRA душ гелі 

4005900369154 
«Қорғаныш және күтім» қырынудан 
кейінгі ылғалдандырғыш бальзамы  

4005808588558 
Сезімтал теріге арналған қырынудан 

кейінгі бальзам 

4005808925988 
Сезімтал теріге арналған қырынудан 
кейінгі салқындатқыш бальзам 

4005808925957 
Сезімтал теріге арналған қырынудан 

кейінгі салқындатқыш лосьон 

4005808588794 
Сезімтал теріге арналған қырынудан 
кейінгі лосьон 

4005808539789 
«Күміс қорғаныш» қырынудан кейінгі 

лосьоны  

4005900843258 
NIVEA MEN FRESH KICK қырынудан 

кейінгі лосьоны 

4005900843289 
NIVEA MEN FRESH KICK қырынудан 

кейінгі бальзамы 
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4005900843289 
Бальзам после бритья NIVEA MEN 

FRESH KICK 

4005808571963 
Бальзам после бритья «Серебряная 

Защита»  

4005900369017 
Увлажняющий лосьон после бритья 
«Защита и уход»  

4005900495341 
Антибактериальный лосьон после 

бритья «ULTRA»  

4005900675415 
Активный лосьон после бритья "Чистая 
Кожа" 

4005808588671 
Крем для бритья для чувствительной 

кожи»  

4005808540013 Гель для бритья «Серебряная защита»  

4005808540181 Пена для бритья «Серебряная защита»  

4005808222599 
Увлажняющая пена для бритья «Защита 
и уход»  

4005808588824 
Пена для бритья для чувствительной 

кожи 

4005900843319 
Гель для бритья NIVEA MEN FRESH 
KICK 

4005808588879 
Гель для бритья для чувствительной 

кожи 

4005808926015 
Охлаждающий гель для бритья для 

чувствительной кожи 

4005900369109 
Увлажняющий гель для бритья «Защита 

и уход»  

4005808223169 
Пена для бритья NIVEA MEN FRESH 

KICK 

4005900163998 
Охлаждающая пена для бритья для 

чувствительной кожи 

4005900745521 
Гель для бритья 3-дневной щетины для 

чувствительной кожи  

4005900497574 Пена для бритья «ULTRA»  

4005900495280 Черный гель для бритья «ULTRA»  

4005900673978 
Активный гель для бритья "Чистая 
кожа"  

4005800116445 Крем для лица  

4005900338549 
Крем-бальзам после бритья для 
чувствительной кожи 

4005900035622 
Антиперспирант «Черное и Белое 

невидимый» 

4005900036131 
Антиперспирант «Черное и Белое 
невидимый» 

42213635 
Антиперспирант «Черное и Белое 

невидимый» 

4005808302628 Антиперспирант «Серебряная защита» 

4005808307036 Антиперспирант «Серебряная защита» 

4005900378422 
Антиперспирант «Черное и Белое 

невидимый Fresh» 

4005900495679 Антиперспирант «ULTRA» 

4005900494634 Антиперспирант «ULTRA» 

4005900663702 Антиперсперант  "ARCTIC COOL" 

4005900663726 Антиперспирант "ARCTIC OCEAN" 

4005900634320 Антиперспирант «ULTRA CARBON» 

4005900634290 Антиперспирант «ULTRA CARBON» 

4005900754158 
Антиперспирант NIVEA MEN ULTRA 

TITAN 

4005900730084 
Антиперспирант Чёрное и Белое 

Невидимый Extra от NIVEA MEN 

4005900730534 
Антиперспирант Чёрное и Белое 

Невидимый Extra от NIVEA MEN 

4005900747204 
Антиперспирант NIVEA MEN ULTRA 

TITAN 

4005900379313 
Антиперспирант «Черное и Белое 

невидимый Fresh» 

4005808571963 
«Күміс қорғаныш» қырынудан кейінгі 

бальзамы  

4005900369017 
«Қорғаныш және күтім» қырынудан 

кейінгі ылғалдандырғыш лосьоны  

4005900495341 
ULTRA қырынудан кейінгі бактерияға 
қарсы лосьоны  

4005900675415 
Белсенді әсер ететін "Таза тері" 

қырынудан кейінгі лосьоны 

4005808588671 
Сезімтал теріге арналған қырынудан 
кейінгі крем  

4005808540013 «Күміс қорғаныш» душ гелі  

4005808540181 
«Күміс қорғаныш» қырынуға арналған 
көбігі  

4005808222599 
«Қорғаныш және күтім» қырынуға 

арналған ылғалдандырғыш көбігі  

4005808588824 
Сезімтал теріге арналған қырынуға 
арналған көбік 

4005900843319 
NIVEA MEN FRESH KICK қырынуға 

арналған гелі 

4005808588879 
Сезімтал теріге арналған қырынуға 
арналған гель 

4005808926015 
Сезімтал теріге арналған қырынуға 

арналған салқындатқыш гелі 

4005900369109 
«Қорғаныш және күтім» қырынуға 
арналған ылғалдандырғыш гелі  

4005808223169 
NIVEA MEN FRESH KICK қырынуға 

арналған көбігі 

4005900163998 
Сезімтал теріге арналған қырынуға 
арналған салқындатқыш көбігі 

4005900745521 
Сезімтал теріге арналған 3 күндік түкті 

қыруға арналған гель  

4005900497574 ULTRA қырынуға арналған көбігі  

4005900495280 ULTRA қырынуға арналған қара гелі  

4005900673978 
Белсенді әсер ететін «Таза тері» 

қырынуға арналған гелі  

4005800116445 Бетке арналған крем  

4005900338549 
Сезімтал теріге арналған қырынудан 

кейінгі крем-бальзам 

4005900035622 
«Көрінбейтін Қара мен Ақ» 
антиперспиранты 

4005900036131 
«Көрінбейтін Қара мен Ақ» 

антиперспиранты 

42213635 
«Көрінбейтін Қара мен Ақ» 
антиперспиранты 

4005808302628 «Күміс қорғаныш» антиперспиранты 

4005808307036 «Күміс қорғаныш» антиперспиранты 

4005900378422 
«Көрінбейтін Fresh Қара мен Ақ» 

антиперспиранты 

4005900495679 ULTRA антиперспиранты 

4005900494634 ULTRA антиперспиранты 

4005900663702 ARCTIC COOL антиперспиранты 

4005900663726 ARCTIC OCEAN антиперспиранты 

4005900634320 ULTRA CARBON антиперспиранты 

4005900634290 ULTRA CARBON антиперспиранты 

4005900754158 
NIVEA MEN ULTRA TITAN 

антиперспиранты 

4005900730084 
NIVEA MEN ұсынған "Көрінбейтін 
Қара мен Ақ" антиперспиранты 

4005900730534 
NIVEA MEN ұсынған "Көрінбейтін 

Қара мен Ақ" антиперспиранты 

4005900747204 
NIVEA MEN ULTRA TITAN 

антиперспиранты 

4005900379313 
«Көрінбейтін Fresh Қара мен Ақ» 

антиперспиранты 

4005900839541 
NIVEA MEN FRESH KICK 

антиперспиранты 
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4005900839541 
Антиперспирант NIVEA MEN FRESH 

KICK 

4005900840776 
Антиперспирант NIVEA MEN FRESH 

KICK 

4005900830821 
Антиперспирант Черное и Белое® Max 
Pro от NIVEA MEN 

4005900830845 
Антиперспирант NIVEA MEN Черное и 

Белое® Max Pro 

 

 

5. Призовой фонд*** 

5.1.  Еженедельные призы:  

- Сертификат на покупку в SMALL&SKIF на 

сумму 10 000 (десять тысяч) тенге - 20 

сертификатов в неделю. Всего 80 

сертификатов за весь период акции. 

Главный приз: 

- Электросамокат Xiaomi Mi Electric Scooter 3 –  

1 приз за весь период акции. 

 

***Призовой фонд может отличаться по 

характеристике, наименованию, цвету и 

модели от заявленных в вижуалах, 

предоставленных на POSM материалах, а 

также web-баннерах.   

 

6. Порядок определения Победителей 

призового фонда 

6.1. Определение победителей происходит 

еженедельно путем случайного определения 

выигрышных чеков с помощью специальной 

компьютерной программы Randomus.org.  

6.2. После определения основных Победителей 

Организатор Акции определяет 2-х резервных 

(альтернативных) Победителей для 

возможной замены Победителя, в случае 

нарушения условий акции претендентом на 

приз. Однако Организатор Акции не обязан 

раскрывать имена Участников, которые были 

включены в такой список резервных 

(альтернативных) Победителей.  

6.3. Опубликование Победителей происходит в 

сторис Инстаграм и на сайте Организатора не 

позднее 3-х суток с момента розыгрыша.  

6.4. Один Участник Акции может выиграть не более 

1 (одного) еженедельного приза за весь 

период проведения Акции. Участники, 

ставшие победителями еженедельного 

Розыгрыша, в дальнейших еженедельных 

розыгрышах по настоящей Акции не 

участвуют.  В розыгрыше Главного приза 

участвуют все Участники Акции. 

6.5. Даты определения победителей** 

                   

Период 

регистрации 

кодов 

Дата 

розыгр

ыша 

Кол-во 

призов 

4005900840776 
NIVEA MEN FRESH KICK 

антиперспиранты 

4005900830821 
NIVEA MEN ұсынған Қара және Ақ® 

Max Pro антиперспиранты 

4005900830845 
NIVEA MEN Қара және Ақ® Max Pro 
антиперспиранты 

 

 

5. Жүлде қоры*** 

5.1.  Апта сайынғы жүлделер:  

- SMALL&SKIF-тен зат сатып алуға 10 000 (он 

мың) теңге сомасына сертификат – 

аптасына 20 сертификат. Акцияның бүкіл 

кезеңінде барлығы 80 сертификат. 

Бас жүлде: 

- Xiaomi Mi Electric Scooter 3 электр самокаты – 

акцияның бүкіл кезеңінде 1 жүлде. 

 

***Жүлде қоры вижуалдарда, POSM-

материалдарда, сондай-ақ web-баннерлерде 

мәлімделген сипаттамасы, атауы, түсі 

және үлгісі бойынша өзгеше болуы мүмкін.   

 

6. Жүлде қорының Жеңімпаздарын анықтау 

тәртібі 

6.1. Жеңімпаздарды анықтау апта сайын 

Randomus.org арнайы компьютерлік 

бағдарламасының көмегімен ұтыс чектерін 

кездейсоқ анықтау арқылы жүзеге 

асырылады.  

6.2. Негізгі Жеңімпаздарды анықтағаннан кейін 

Акция Ұйымдастырушысы, жүлдеге үміткер 

акция ережелерін бұзған жағдайда 

Жеңімпазды ауыстыру мүмкіндігі үшін, 2 

резервті (баламалы) Жеңімпазды анықтайды. 

Алайда Акция Ұйымдастырушысы осындай 

қосалқы (балама) Жеңімпаздар тізіміне 

қосылған Қатысушылардың аттарын 

жариялауға міндетті емес.  

6.3. Жеңімпаздарды жариялау ұтыс ойыны 

өткізілген сәттен бастап 3 тәуліктен 

кешіктірілмей Инстаграм сторисінде және 

Ұйымдастырушының сайтында 

жарияланады.  

6.4. Акцияның бір Қатысушысы Акцияны өткізудің 

бүкіл кезеңінде 1 (бір) апта сайынғы жүлдеден 

көп ұтып ала алмайды. Апта сайынғы Ұтыс 

ойынының жеңімпаздары болған 

қатысушылар осы Акция бойынша әрі қарай 

апта сайынғы ұтыс ойынына 

қатыстырылмайды.  Бас жүлде үшін ұтыс 

ойынына Акцияның барлық Қатысушылары 

қатысады. 

6.5. Жеңімпаздарды анықтау күндері** 

                   

Кодтарды 

тіркеу кезеңі 

Ұтыс 

ойыны 

Жүлделер 

саны 
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22.06.22 – 

28.06.22 

29.06.22 Сертификат 

на сумму 

10 000 тенге -  

20 

сертификатов

.  

29.06.22 – 

05.07.22 

06.07.22 Сертификат 

на сумму 

10 000 тенге -  

20 

сертификатов

.  

06.07.22 – 

12.07.22 

13.07.22 Сертификат 

на сумму 

10 000 тенге -  

20 

сертификатов

.  

13.07.22 – 

19.07.22 

20.07.22 Сертификат 

на сумму 

10 000 тенге -  

20 

сертификатов

.  

Главные 

призы 

  

22.06.22 - 

19.07.22 

20.07.22 Электросамо

кат Xiaomi 

Mi Electric 

Scooter 3 – 1 

(штука).  

 

**График розыгрышей Еженедельных Призов 

может корректироваться, с учетом 

выходных и праздничных дней, 

установленных законодательством 

Республики Казахстан. Организатор имеет 

право изменить дату проведения розыгрыша. 

***Сохраните оригинал фискального чека до конца 

сроков выдачи призов по Акции. 

 

6.6. После определения Победителей Акции 

осуществляется оповещение выигравшего 

Участника Акции путем телефонного звонка 

или по электронной почте.  В случае, если 

телефон Победителя Акции вне зоны доступа 

или Победитель Акции не отвечает на звонок 

в течение 72 часов, не отвечает на письма по 

электронной почте, или по иным любым 

причинам технического характера, не 

зависящих от Организатора Акции, то 

Победитель теряет свой шанс на победу, без 

возможности оспорить решение 

Организатора Акции. 

6.7. При выдаче Приза Победителю Акции участник 

өтетін 

күн 

22.06.22 – 

28.06.22 

29.06.22 10 000 теңге 

сомасына 

сертификат – 

20 

сертификат. 

29.06.22 – 

05.07.22 

06.07.22 10 000 теңге 

сомасына 

сертификат – 

20 

сертификат. 

06.07.22 – 

12.07.22 

13.07.22 10 000 теңге 

сомасына 

сертификат – 

20 

сертификат. 

13.07.22 – 

19.07.22 

20.07.22 10 000 теңге 

сомасына 

сертификат – 

20 

сертификат. 

Бас 

жүлделер 

  

22.06.22 – 

19.07.22 

20.07.22 Xiaomi Mi 

Electric 

Scooter 3 

электр 

самокаты – 1 

(дана). 

 

**Апта сайынғы Жүлделер ұтыс ойынының кестесі 

Қазақстан Республикасының заңнамасымен 

белгіленген демалыс және мереке күндерін 

ескере отырып түзетілуі мүмкін. 

Ұйымдастырушы ұтыс ойынын өткізу күнін 

өзгертуге құқылы. 

***Акция бойынша жүлделерді берудің мерзімі 

аяқталғанша фискалдық чектің түпнұсқасын 

сақтаңыз. 

 

6.6. Акция Жеңімпаздары анықталғаннан кейін 

Акцияның ұтқан Қатысушысына телефон 

қоңырауы немесе электрондық пошта арқылы 

хабарланады. Егер 72 сағат бойы Акция 

Жеңімпазының телефоны қызмет көрсету 

аясынан тыс болса немесе Акция Жеңімпазы 

жауап бермесе, электрондық поштаға 

жіберілген хаттарға жауап бермесе, немесе 

Акция Ұйымдастырушысына байланысты 

емес өзге кез келген техникалық сипаттағы 

себептермен жауап бермесе, Жеңімпаз 

жеңіске деген өз мүмкіндігін Акция 

Ұйымдастырушысының шешімін даулау 

мүмкіндігінсіз жоғалтады. 
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должен предъявить Организатору  

удостоверение личности (любой другой 

документ, удостоверяющий личность) или 

предоставить копию хорошего качества с двух 

сторон, Оригинал фискального чека с 

наличием Продукции, участвующей в Акции 

п. 4.1. При отсутствии Оригинала 

фискального чека Победитель лишается права 

на получение Приза. 

6.8. Организатор Акции имеет право изменить 

настоящие Правила в части проведения 

Акции, подарочного фонда Акции, объявить 

перерыв в проведении Акции, сократить 

и/или изменить срок Акции. В случае 

изменения правил или отмены Акции, 

информация об этом будет размещена 

Организатором на Сайте https://small.kz. 

6.9. В случае необходимости Организатор имеет 

право досрочно прекратить и/или 

приостановить на определенный срок 

проведение Акции, в случае такого 

досрочного прекращения и/или 

приостановления проведения Акции 

информация будет размещена Организатором 

на сайте. 

6.10. Работники и представители Организатора, 

аффилированные с ним лица, а также     

родственники и члены семей указанных лиц 

не имеют права участвовать в Розыгрыше 

призового фонда. 

 

7. Дополнительные условия 

7.1. Термины, употребляемые в настоящих 

Правилах, относятся исключительно к 

настоящей Акции. 

7.2. Факт участия Участника в Акции подразумевает 

его ознакомление с настоящими Правилами и 

его согласие на участие в Акции в 

соответствии с настоящими Правилами. 

7.3. Организатор не вступает в письменные 

переговоры, либо иные контакты с лицами, 

участвующими в Акции. 

7.4.  Все споры, возникшие в рамках проведения 

настоящей Акции Организатор и Участники 

должны разрешать путем переговоров. В 

случае, если урегулировать ситуацию не 

представляется возможным, спор будет 

рассматриваться по месту нахождения 

Организатора (договорная подсудность). 

Участники выражают согласие на договорную 

подсудность путем принятия участия в 

Акции. 

7.5.  Приняв участие в Акции, Участники дают свое 

согласие Организатору, Заказчику и 

Техническим партнерам Акции на то, что 

добровольно предоставленные ими для целей 

6.7. Акция Жеңімпазына Жүлдені бергенде 

қатысушы Ұйымдастырушыға жеке куәлігін 

(жеке басын куәландыратын кез келген басқа 

құжатты) көрсетуі немесе екі жағынан 

түсірілген жақсы сападағы көшірмені, 4.1-т. 

Акцияға қатысатын Өнімі бары Фискалдық 

чектің түпнұсқасын ұсынуы тиіс. Фискалдық 

чектің түпнұсқасы болмаған жағдайда, 

Жеңімпаз Жүлдені алу құқығынан 

айырылады. 

6.8. Акция Ұйымдастырушысы осы Ережелерді 

Акцияны өткізу, Акцияның жүлде қоры 

бөлігінде өзгертуге, Акцияны өткізуді тоқтата 

тұруға, Акцияның өткізу мерзімін қысқартуға 

және/немесе өзгертуге құқылы. Ережелерді 

өзгерткен жағдайда немесе Акцияны 

тоқтатқан кезде, осы туралы ақпарат 

Ұйымдастырушымен https://small.kz 

сайтында орналастырылатын болады. 

6.9. Қажет болғанда Ұйымдастырушының белгілі 

мерзімге Акцияны мерзімінен бұрын 

тоқтатуға және/немесе тоқтата тұруға құқығы 

бар, Акцияны осылайша мерзімінен бұрын 

тоқтатқанда және/немесе тоқтата тұрған 

жағдайда, ақпарат Ұйымдастырушымен 

сайтта орналастырылады. 

6.10. Ұйымдастырушының қызметкерлері және 

өкілдері, онымен үлестес тұлғалар, сонымен 

қатар аталған тұлғалардың туыстары және 

отбасы мүшелерінің жүлде қорының Ұтыс 

ойынына қатысуға құқығы жоқ. 

 

7. Қосымша ережелер 

7.1. Осы Ережелерде қолданылатын терминдер тек 

осы Акцияға ғана қатысты. 

7.2. Қатысушының Акцияға қатысу фактісі оның 

осы Ережелермен танысқанын және Акцияға 

осы Ережелерге сәйкес қатысуға келісім 

беретінін білдіреді. 

7.3. Ұйымдастырушы Акцияға қатысатын 

тұлғалармен жазбаша келіссөздер жүргізбейді 

немесе өзге байланыс жасамайды. 

7.4.  Осы Акцияны өткізу аясында туындайтын 

барлық дауларды Ұйымдастырушы және 

Қатысушылар келіссөздер ақылы шешуі тиіс. 

Егер жағдайды шешу мүмкін болмаса, дау 

Ұйымдастырушының орналасқан жерінде 

(шарттық соттылық) қаралатын болады. 

Қатысушылар Акцияға қатысу жолымен 

шарттық соттылыққа келісім береді. 

7.5.  Акцияға қатыса отырып, Қатысушылар 

Ұйымдастырушыға, Тапсырыс берушіге және 

Акцияның Техникалық серіктестеріне, 

олармен Акцияны өткізу мақсатында өз 

еркімен берілген жеке деректер 

Ұйымдастырушымен, Тапсырыс берушімен 
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проведения Акции персональные данные 

будут обрабатываться Организатором, 

Заказчиком и Техническими партнерами 

Акции, а также уполномоченными ими 

лицами с применением автоматизированных 

средств обработки данных. Организатор 

оставляет за собой право перед размещением 

материалов, связанных с Участником, в СМИ, 

на Сайте, в сети Интернет редактировать их 

без предварительного согласования с 

Участником. 

7.6. Организатор Акции имеет право, по 

собственному усмотрению, не объясняя 

Участникам причин и не вступая с ними в 

переписку, признать недействительными 

любые действия Участников Акции, а также 

запретить дальнейшее участие в Акции, 

отказать в получении Приза любому лицу, в 

отношении которого у Организатора возникли 

обоснованные подозрения в том, что 

Участник подделывает данные или извлекает 

выгоду из любой подделки данных. 

7.7. Принимая участие в Акции, Участник обязуется 

указывать точные, актуальные (достоверные) 

персональные данные, принадлежащие им 

телефонные номера, электронный адрес. 

7.8. Персональные данные Участников Акции 

хранятся и обрабатываются в соответствии с 

требованиями законодательства Республики 

Казахстан, в частности Закона РК «О 

персональных данных и их защите» от 21 мая 

2013 года №94-V (далее - Закон), на условиях 

конфиденциальности, без ограничения срока 

обработки/хранения. 

7.9. Организатор освобождается от ответственности 

за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если 

это является следствием действия 

обстоятельств непреодолимой силы, т.е. носит 

чрезвычайный характер, возникший после 

заключения настоящего Договора, и не 

зависит от воли Сторон. Под 

обстоятельствами непреодолимой силы 

понимаются: карантин, закрытие границ, 

войны и военные действия, восстания, 

эпидемии, пожары, взрывы, землетрясения, 

наводнения, несчастные случаи и другие 

действия сил природы, законодательные акты 

и акты органов государственной власти 

Республики Казахстан, имеющие влияние на 

выполнения обязательств, а также прочие 

обстоятельства, находящиеся вне воли и 

возможности контроля Организатора. 

Подтверждением наступления обстоятельств 

непреодолимой силы могут служить любые 

документальные подтверждения, в том числе 

және Акцияның Техникалық серіктестерімен, 

сонымен қатар олармен уәкіл етілген 

тұлғалармен деректерді өңдеудің 

автоматтандырылған құралдарын қолданумен 

өңделетініне өз келісімдерін береді. 

Ұйымдастырушы Қатысушыға байланысты 

материалдарды БАҚ-та, Сайтта, Интернет 

желісінде орналастырар алдында оларды 

Қатысушымен алдын ала келіспей 

редакциялау құқығын өзіне қалдырады. 

7.6. Акция Ұйымдастырушысы, өз қалауымен, 

Қатысушыларға себебін түсіндірмей және 

олармен хат алмасусыз Акция 

Қатысушыларының кез келген әрекеттерін 

жарамсыз деп тануға, сонымен қатар Акцияға 

әрі қарай қатысуға тыйым салуға, 

Ұйымдастырушыда Қатысушы деректерді 

қолдан жасады немесе деректерді кез келген 

жасаудан пайда алады деген негізді күдік 

туындаған кез келген тұлғаға Жүлдені 

беруден бас тартуға құқылы. 

7.7. Акцияға қатыса отырып, Қатысушы нақты, 

өзекті (анық) жеке деректерді, өзіне тиесілі 

телефон нөмірлерін, электрондық поштаны 

көрсетуге міндетті. 

7.8. Акция Қатысушыларының жеке деректері 

құпиялылық шарттарда, өңдеу/сақтау мерзімі 

шектелмеген Қазақстан Республикасының 

заңнамасының талаптарына, атап айтқанда, 

ҚР «Дербес деректер және оларды қорғау 

туралы» 21 мамыр 2013 жылғы № 94-V 

Заңына (әрі қарай – Заң) сәйкес сақталады 

және өңделеді. 

7.9. Егер еңсерілмейтін күш жағдайларының, яғни 

осы Шартты жасасудан кейін туындаған, және 

Тараптардың ырқынан тыс төтенше 

сипаттағы жағдай салдарынан 

Ұйымдастырушы осы Шарт бойынша 

міндеттемелерін орындамаған немесе ішінара 

орындамаған болып табылса, ол үшін 

жауапкершіліктен босатылады. Еңсерілмейтін 

күш жағдайлары деп келесі түсініледі: 

карантин, шекаралардың жабылуы, соғыс 

және соғыс әрекеттер қимылдары, толқулар, 

эпидемиялар, өрт, жарылыс, жер сілкіністері, 

су тасқыны, жазатайым оқиғалар және 

табиғат күштерінің басқа әсерлері, 

міндеттемелерді орындауға әсер ететін, 

Ұйымдастырушының еркінен тыс және 

бақылау мүмкіндігі жоқ, Қазақстан 

Республикасының заңнамалық актілері және 

мемлекеттік билік органдарының актілері. 

Еңсерілмейтін күш жағдайларының орын 

алғанын растау ретінде кез келген құжаттық 

растамалар, соның ішінде Қазақстан 

Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер 
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заключения Национальной палатой 

предпринимателей или иных компетентных 

государственных органов Республики 

Казахстан. 

7.10. Товары по Акции, указанные в настоящих 

Правилах, могут отличаться от любых 

фотографий либо графических изображений 

этих Товаров, используемых Организатором 

на рекламно-информационных материалах, 

призванных информировать Участников о ее 

проведении. Товары обмену или замене не 

подлежат. В период проведения Акции 

возможно временное отсутствие в торговом 

зале полного ассортимента акционного 

товара, в этом случае претензии не 

принимаются. 

палатасының немесе өзге құзыретті 

мемлекеттік органдарының қорытындылары 

болуы мүмкін. 

7.10. Осы Ережелерде көрсетілген Акция бойынша 

тауарлар Ұйымдастырушымен Акцияны 

өткізу туралы Қатысушыларды хабардар етуге 

арналған жарнамалық-ақпараттық 

материалдарда пайдаланылатын осы 

Тауарлардың кез келген фотосуреттерінен 

немесе графикалық бейнелерінен өзгеше 

болуы мүмкін. Тауарларды ауыстыруға 

немесе айырбастауға болмайды. Акцияны 

өткізу кезеңінде сауда залында акциялық 

тауардың толық жинағы уақытша болмауы 

мүмкін, бұл жағдайда шағымдар 

қабылданбайды. 

 

 
 
 


