
Внимание! 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/.  

 
Товар сертифицирован. 

 
Коллекция ножей Spear & Jackson 

 
Английская компания по производству стали и ручного инструмента Spear & Jackson* была 
основана в 1760 году. Сегодня это всемирно известный бренд, продукция которого популярна во 
многих странах.  
 
Ножи Spear & Jackson изготавливаются из высококачественной нержавеющей стали, 
обеспечивающей длительное сохранение остроты режущей кромки. Эргономичная рукоять 
гарантирует надежный и удобный захват. 
 
*Спир энд Джексон 
 

Идеальный баланс между ручкой и лезвием 
Тщательно отполированная поверхность ножа легко чистится 

Известный бренд, современный дизайн 
Высококачественная нержавеющая сталь марки X30Cr13 

Инновационная рукоять с удобным захватом 

Скидка до 60 % на ножи, посуду европейских брендов 
Spear & Jackson 

 
Срок акции: с 01.03.2021 г. по 31.05.2021 г. 

 
1. 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. 
 

2. Собирайте фишки и вклеивайте их в буклет. 
 

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

После покупки акционного товара со скидкой, ваш буклет будет 
изъят кассиром. Для продолжения участия в акции возьмите новый 
буклет. 
В течение всей акции возможно приобретение акционных изделий 
по розничной цене, в таком случае предъявлять кассиру буклет и 
фишки не требуется. 

 
* 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/. 

 
Выдача фишек и продажа акционного товара производится                    
с 01.03.2021 г. по 31.05.2021 г.  
 

https://small.kz/


 
Ескерту! Сіз алған жеңілдік ақшалай өтемақыға айырбасталмайды. Акция бойынша жеңілдіктер басқа да  
жеңілдік түрімен жиынтықталмайды. Акция өткізілген кезеңде сауда залында акциялық тауардың толық 
сұрыпталымы болмауы мүмкін, мұндай жағдайда шағымдар қабылданбайды. Сатылымға қойылған акциялық 
тауардың сыртқы түрі жарнамалық материалдардағы суреттерден өзгеше болуы мүмкін. Тауар саны шектеулі. 
Фишка беру және акцияны өткізудің кезеңі өзгеруі мүмкін. Акцияны ұйымдастырушы тауар толықтай сатылып 

кеткен жағдайда SMALL&Skif сауда нысандарында және https://small.kz сайтында ақпарат жариялау арқылы 

Қатысушыларды хабардар ете отырып, акцияны мерзімінен бұрын аяқтау құқығын өзіне қалдырады.  

 
Тауар сертификатталған. 

 
Spear & Jackson пышақтар топтамасы 

 
Болат және қол құралын өндіретін Spear & Jackson* ағылшын компаниясының негізі 1970 жылы 
қаланған. Бүгінде әлемге әйгілі бренд, оның өнімдері көптеген мемлекетке танылған. 
 
Spear & Jackson пышақтары жоғары сапалы тот баспайтын болаттан жасалады, ол пышақ жүзінің 
өткірлігін сақтауды қамтамасыз етеді.  
 
*Спир энд Джексон 
 

Сабы мен жүзінің арасындағы мінсіз теңгерім 
Мұқият жылтыратылған пышақ тез тазартылады 

Әйгілі бренд, заманауи дизайн 
X30Cr13 маркалы жоғары сападағы тот баспайтын болат 

Инновациялық сабы ұстауға ыңғайлы 

       Spear & Jackson еуропалық брендтің пышақтарына, 
ыдыстарына 60%-ға дейінгі жеңілдік 

 
Акция мерзімі: 01.03.2021 ж. бастап 31.05.2021 ж. дейінгі аралық 

 
1. SMALL&Skif дүкендер желісінде кез келген сауданы жасаңыз. 

Әрбір толық 2000 теңге үшін кассирден 1 фишкадан алыңыз 
(мысалы: 2100 теңге = 1 фишка, 4100 теңге = 2 фишка және 
т.с.с.). 
 

2. Фишкаларды жинап, буклетке жапсырыңыз 
 

3. Қажетті фишкалар жиналған буклетті кассада көрсетіңіз және 
акциялық тауарды сатып алу үшін 60%-ға дейінгі жеңілдікті 
алыңыз. 
 

Акциялық тауарды жеңілдікпен сатып алғаннан кейін сіздің 
буклетіңізді кассир алып қалады. Акцияға қатысуды жалғастыру 
үшін жаңа буклет алыңыз. 
Акция өтетін кезеңде акциялық тауарды бөлшектік бағамен алуға 
болады, ол кезде кассирге буклет пен фишкаларды көрсету талабы 
қойылмайды. 

 
* Бұл акцияға 18 жасқа толған және одан да жоғары жастағы жеке тұлғалар қатыса алады. Акцияға 

қатысатын сауда орындары мекенжайларының тізімі https://small.kz сайтына жарияланған. 

 
Фишкаларды беру және акциялық тауар сату 01.03.2021 ж. бастап 
31.05.2021 ж. дейінгі аралықта жүреді 
 

https://small.kz/
https://small.kz/

