ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
В АКЦИИ «ИММУНИТЕТ РАБОТАЕТ НА ТЕБЯ» ОТ ТМ «БИО-С»
1.
1.1.

«ИММУНИТЕТ САҒАН ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ» НАУҚАНЫН ӨТКІЗУ ЕРЕЖЕЛЕРІ
ЖӘНЕ ҚАТЫСУ ШАРТТАРЫ.

Общие положения
Оператором акции «ИММУНИТЕТ РАБОТАЕТ НА ТЕБЯ» от торговой марки
«БИО-С» (далее – Акция) является товарищество с ограниченной
ответственностью "Medius Partner (Медиус Партнер)", расположенное по адресу:
050044, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Сызганова 1 (далее – Оператор
Акции) по заказу ТОО «Компания Фудмастер-Трэйд» (далее – Организатор
Акции).

1.2.

Наименование Акции: «ИММУНИТЕТ РАБОТАЕТ НА ТЕБЯ».

1.3.

Территория проведения Акции – Республика Казахстан.

1.4.

Общий срок проведения Акции – с 01 марта по 23 мая 2021 года (далее – Период
проведения Акции).

1.

Жалпы ережелер

1.1 «БИО-С» сауда маркасы ұсынған «ИММУНИТЕТ САҒАН ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ»
науқанының (әрі қарай – Науқан) операторы – "Medius Partner (Медиус Партнер)"
ЖШС, орналасқан мекенжайы: 050044, Қазақстан Республикасы, Алматы қ.,
Сызғанов көш., 1 үй (әрі қарай – Науқан Операторы) болып табылады, тапсырыс
берген «Фудмастер-Трэйд Компаниясы» ЖШС (әрі қарай – Науқанды
Ұйымдастырушы).
1.2. Науқанның атауы: «ИММУНИТЕТ САҒАН ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ».
1.3. Науқан өткізілетін аумақ – Қазақстан Республикасы.
1.4. Науқанды өткізудің жалпы мерзімі – 2021 жылдың 1 наурызы мен 23 мамыры
аралығы (әрі қарай – Науқанды өткізу кезеңі).

ВНИМАНИЕ: Независимо от сроков, указанных на упаковках продукции
торговой марки «БИО-С», в отношении которых проводится Акция, стать
участником Акции можно в период с 00 часов 00 минут по времени Нур-Султана
01 марта 2021 года по 23 часов 59 минут по времени Нур-Султана 23 мая 2021
года (далее – Период приема заявок на участие в Акции).

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Науқан өткізілетін «БИО-С» сауда маркасы өнімдері 2021
жылдың 1 наурызы Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша 00 сағат 00 минуттан 2021 жылдың
23 мамыры Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша 23 сағат 59 минутқа дейінгі кезеңде
Науқанға қатысуға болады (мәтін бойынша әрі қарай – Науқанға қатысу өтінімін
қабылдау кезеңі).

1.5.

Официальные Правила проведения Акции размещаются на веб-сайте
www.biocpromo.kz (далее – Сайт).

1.5. Науқанның ресми ережесі www.biocpromo.kz веб-сайтына (әрі қарай – Сайт)
жарияланады.

1.6.

Ознакомиться с Правилами и условиями проведения Акции можно на Сайте или
через информационную горячую линию 8 800 070 70 47 (бесплатно по
Казахстану). Регистрация участников Акции и Кодов по информационной
горячей линии не осуществляется. Режим работы информационной горячей
линии может быть изменен с режима работы операторов на режим работы
автоинформатора в любое время по усмотрению Оператора Акции.

1.7.

Акция не является лотереей.

2.
2.1.

Наименования товаров, в целях стимулирования реализации, которых
проводится Акция
Акция проводится в целях стимулирования реализации продукции под ТМ
«БИО-С», имеющей специальную маркировку с надписью: «Акция»,
«ИММУНИТЕТ РАБОТАЕТ НА ТЕБЯ», на упаковках следующих видов (далее
– Акционный продукт):




Био-С Имун+ ваниль 1л
Био-С Имун+ ваниль 500гр
Био-С Имун+ карамель 900гр

1.6. Науқан ережелерімен және оған қатысу шарттарымен Науқан Сайты арқылы немесе
8 800 070 70 47 ақпараттық шұғыл байланыс желісі (Қазақстан бойынша тегін) арқылы
танысуға болады. Ақпараттық шұғыл байланыс желісі арқылы Науқанға
Қатысушыларды да, кодтарды да тіркеу іске асырылмайды. Ақпараттық шұғыл байланыс
желісінің жұмыс режимі Науқан Операторының ұйғарымы бойынша кез келген уақытта
операторлардың жұмыс режимінен автоматты түрде ақпарат берудің жұмыс режиміне
өзгеруі мүмкін.
1.7. Науқан лотерея емес.
2. Сатуды ынталандыру мақсатында өткізіліп отырған Науқанға қатысатын
тауарлардың атаулары
2.1. Науқан «БИО-С» СМ «Науқан», «ИММУНИТЕТ САҒАН ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ» деп
жазылған арнайы таңбалауы бар мынадай қаптамалардағы өнімді (әрі қарай – Науқандық
өнім) сатуды ынталандыруға қатысты өткізіледі:





Био-С Имун+ ваниль, 1л
Био-С Имун+ ваниль, 500гр
Био-С Имун+ карамель, 900гр
Био-С Имун+ карамель, 450гр




3.
3.1.

3.2.

Био-С Имун+ карамель 450гр
Био-С Имун+ клубника 450гр
Био-С Имун+ персик 450гр

Условия, при соблюдении которых физическое лицо становится участником
Акции
Участник Акции – лицо, которое соответствует требованиям настоящих Правил
и которое в период с 01 марта по 23 мая 2021 года приобрело один из
Акционных продуктов и выполнило требования, необходимые для участия в
Акции.
К участию в Акции допускаются дееспособные граждане Республики
Казахстан, достигшие к моменту проведения Акции 18 (восемнадцати) лет
(далее – Участник Акции).

3.3.

К участию в Акции не допускаются: работники Организатора Акции и
Оператора Акции, члены их семей; лица, представляющие интересы
Организатора Акции и Оператора, лица, признанные в установленном порядке
аффилированными с Организатором Акции и Операторами Акции, работники и
представители третьих лиц, имеющих установленные гражданско-правовые и
иные отношения с Организатором Акции и Оператором Акции и связанные с
организацией и/или проведением Акции, а также члены их семей, лица без
гражданства и граждане других государств, не имеющие вида на жительство в
Республике Казахстан.

3.4.

Участвуя в Акции, Участник подтверждает ознакомление и полное согласие с
настоящими Правилами и принимает на себя обязательства соблюдать все их
условия и требования.

3.5.

Факт участия в Акции означает, что Участники Акции соглашаются с тем, что их
имена, отчества, фамилии, фотографии, видео-, аудио- и иные материалы о них
могут быть использованы Организатором Акции в любых рекламных и (или)
информационных материалах, связанных с проведением Акции, без выплаты
какого-либо вознаграждения Участникам Акции. Победители Акции дают свое
согласие на интервью в средствах массовой информации и съемку для
рекламных материалов, подготовленных в связи с проведением данной Акции,
без выплаты им какого-либо вознаграждения. Все права на такие рекламные
материалы принадлежат Организатору Акции и Оператору Акции.

3.6.

Для участия в Акции необходимо в срок с 00 часов 00 минут по времени НурСултана 01 марта 2021 года по 23 часов 59 минут по времени Нур-Султана 23
мая 2021 года приобрести не менее 1 (одной) потребительской единицы
Акционного продукта, из перечня, указанного в пункте 2.1 настоящих Правил, в




Био-С Имун+ құлпынай 450гр
Био-С Имун+ шабдалы, 450гр

3. Шарттар, оларды ұстанған жеке тұлға Науқанға қатысушы атанады
3.1. Қатысушы – 2021 жылдың 1 наурызы мен 23 мамыры аралығы кезеңінде Науқандық
өнімнің кемінде біреуін сатып алып, Науқанға қатысу үшін қойылатын талаптарды
орындаған, осы Ереженің талаптарына сәйкес келетін тұлға.
3.2. Науқанға іс-әрекетке қабілетті және Науқан өткізіліп жатқан кезеңде 18 (он сегіз)
жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары (әрі қарай – Науқанға
Қатысушы) қатыса алады.
3.3. Науқанға Науқанды Ұйымдастырушының және Науқан Операторының
қызметкерлері, олардың отбасы мүшелері; Науқанды Ұйымдастырушының және Науқан
Операторының мүддесін қорғайтын тұлғалар, белгіленген тәртіппен Науқанды
Ұйымдастырушымен және Науқан Операторымен үлестес деп танылған тұлғалар,
Науқанды Ұйымдастырушымен және Науқан Операторымен белгіленген азаматтыққұқықтық және басқа да байланысы бар, сондай-ақ Науқанды ұйымдастырумен
және/немесе өткізумен байланысы бар қызметкерлер мен үшінші тұлғалардың өкілдері,
сондай-ақ олардың отбасы мүшелері, азаматтығы жоқ тұлғалар және Қазақстан
Республикасында тұруға берілген ықтиярхаты жоқ өзге мемлекет азаматтары
қатыстырылмайды.
3.4. Науқанға Қатысушы Науқанға қатыса отырып, осы Ережелермен танысқанын және
келісетіндігін, барлық шарттар мен талаптарды сақтау міндетін өз мойнына
алатынын растайды.
3.5. Науқанға қатысу фактісі Науқанға Қатысушылардың өздерінің аты-жөндері, тектері,
фотосуреттері, бейне, аудио және өздері туралы өзге де материалдарды Науқанды
Ұйымдастырушы Науқанға Қатысушыларға қандай да бір сыйақы төлемей-ақ,
Науқанды өткізумен байланысты кез келген жарнама және (немесе) ақпараттық
материалдарда пайдалануына келісім беретіндігін білдіреді. Науқанның Жеңімпазы
оларға қандай да бір сыйақы төлемей-ақ, бұқаралық ақпарат құралдарына сұхбат
беруге және осы Науқанды өткізуге байланысты дайындалған жарнамалық
материалдарға арналған түсірілімге түсуге келіседі. Мұндай жарнама
материалдарына деген барлық құқық Науқанды Ұйымдастырушы мен Науқан
Операторына тиесілі.
3.6. Науқанға қатысу үшін 2021 жылдың 1 наурызы Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша 00
сағат 00 минуттан 2021 жылдың 23 мамыры Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша 23 сағат
59 минутқа дейінгі мерзімде Науқан деген арнайы таңбалауы және қақпағының астында
Коды бар, осы Ереженің 2.1-тармағында көрсетілген тізімнен Науқан өнімінің кемінде
1 (бір) тұтыну бірлігін сатып алып, Кодты ықтимал екі тәсілдің біреуі арқылы тіркеу
керек:

упаковках со специальной маркировкой Акции и с Кодом под крышкой, и
зарегистрировать Код одним из двух возможных способов:
3.7.

Первый способ регистрации Кода – посредством SMS:
3.7.1. Отправить со своего личного номера мобильного телефона Код (пробел)
Город на короткий номер 7102 (стоимость одного SMS-сообщения 7 тенге
для всех сотовых сетей Республики Казахстан. Номер телефона должен
быть активным и зарегистрирован у сотового оператора РК. Тарифный
план номера должен предусматривать пополнение баланса лицевого счета
через платежную систему QIWI);
3.7.2.

Получить ответное SMS-сообщение об успешной регистрации Кода;

3.7.3.

Не рассматриваются при регистрации Кодов SMS-сообщения в случаях,
если:

SMS-сообщение содержит более одного Кода;

SMS-сообщение не содержит Кода;

SMS-сообщение не содержит информацию о городе;

SMS-сообщение содержит Код, уже присланный ранее;

SMS-сообщение содержит Код, который не может быть
идентифицирован Оператором Акции как Код (список всех кодов
хранится у Оператора Акции);



3.8.

SMS-сообщение получено Оператором Акции до начала Периода
приема заявок на участие в Акции (ранее 00 часов 00 минут по
времени Нур-Султана 01 марта 2021 года);
SMS-сообщение получено Оператором Акции после окончания
Периода приема заявок на участие в Акции (позднее 23 часов 59
минут по времени Нур-Султана 23 мая 2021 года).

Второй способ регистрации Кода – посредством Сайта:
3.8.1.

Зарегистрироваться в Период проведения Акции в качестве Участника
Акции путем заполнения анкеты на Сайте с указанием в ней своих
персональных данных (далее – Регистрационные данные), а именно:
 номера мобильного телефона (номер телефона должен быть
активным и зарегистрирован у сотового оператора РК. Тарифный
план номера должен предусматривать пополнение баланса лицевого
счета через платежную систему QIWI);

имени;

е-mail;

города;

пароля (Участник Акции придумывает пароль самостоятельно);

согласия с условиями Акции.

Кодты тіркеудің бірінші тәсілі – SMS арқылы:

3.7.

3.7.1. Жеке ұялы телефон нөмірінен 7102 қысқа нөміріне Кодты (бос орын) Қаланы
жіберу керек (бір SMS-хабарламаның құны Қазақстан Республикасының барлық ұялы
байланыс желілері үшін 7 теңге. Телефон нөмірі белсенді болуы және ҚР ұялы
байланыс операторында тіркелуі тиіс. Нөмірдің тарифтік жоспары QIWI төлем жүйесі
арқылы жеке шоттың теңгерімін толтыруға жарамды болу керек);

3.7.2.

Кодтың сәтті тіркелгені туралы жауап SMS-хабарлама алу керек;

3.7.3.






SMS-хабарлама кодтарын тіркеу кезінде мынадай жағдайлар қарастырылмайды:
SMS-хабарламада бірден артық Код болған жағдайда;
SMS-хабарламада Код болмаған жағдайда;
SMS-хабарламада қала туралы ақпарат болмаған жағдайда;
SMS-хабарламада бұрын жолданған Код болған жағдайда;
SMS-хабарламада Науқан Операторының Код ретінде сәйкестендіре алмаған
Коды болған жағдайда (барлық Кодтардың тізімі Науқан Операторында
сақталады);



Науқан Операторы SMS-хабарламаны Науқанға қатысуға өтінім қабылдау
кезеңі басталғанға дейін (2021 жылдың 1 наурызы Нұр-Сұлтан қ. уақыты
бойынша 00 сағат 00 минуттан ертерек) алған жағдайда.
Науқан Операторы SMS-хабарламаны Науқанға қатысуға өтінім қабылдау
кезеңі аяқталған күннен кейін (2021 жылдың 23 мамыры Нұр-Сұлтан қ. уақыты
бойынша 23 сағат 59 минуттан кейін) алған жағдайда.



3.8. Кодты тіркеудің екінші әдісі – Сайт арқылы:
3.8.1. Сайтта өз дербес деректерін (әрі қарай – Тіркеу деректерін) көрсете отырып
сауалнама толтыру арқылы Науқан өткізілетін кезеңде Науқанға Қатысушы ретінде
тіркелу керек, атап айтқанда:


ұялы телефон нөмірі (телефон нөмірі белсенді болуы және ҚР ұялы
операторында тіркелуі тиіс. Нөмірдің тарифтік жоспары QIWI төлем жүйесі
арқылы жеке шот теңгерімін толтыруға жарамды болуы керек);
 аты;
 е-mail-і;
 қаласы;
 құпия сөзі (Науқанға Қатысушы құпия сөзді өз бетінше ойлап табады);
 Науқан шарттарымен келісу.
3.8.2. Сайтқа сәтті тіркелгенін растау үшін қалқымалы электрондық ақпараттық
хабарлама көрсетіледі.

3.8.2.

3.9.

В подтверждение успешной регистрации на Сайте выводится
всплывающее электронное информационное сообщение.

3.8.3.

После успешной регистрации на Сайте посетитель считается
Участником Акции.

3.8.4.

Заполненные данные не подлежат редактированию, в анкете должна
быть предоставлена достоверная и корректная информация. Участник
Акции не может стать обладателем подарка, если указал при
регистрации недостоверную информацию, в частности имя, мобильный
телефон, город, электронный адрес.

При регистрации на Сайте Участнику Акции необходимо указать тот же
абонентский номер оператора сотовой связи, с которого им производится
или производилась регистрация Кодов путем отправки SMS-сообщений.
Если ранее Коды регистрировались на Сайте, отправлять последующие
Коды необходимо с абонентского номера оператора сотовой связи, который
был указан Участником Акции при регистрации на Сайте. Таким образом,
Оператор Акции имеет возможность объединить все Коды,
зарегистрированные посредством SMS-сообщений и на Сайте одним
Участником Акции, на единую учетную запись одного Участника Акции,
ориентируясь на абонентский номер оператора сотовой связи.

3.10. Один Участник Акции с одного уникального номера мобильного телефона и
почтового электронного адреса может зарегистрировать не более одной
регистрационной формы, то есть один и тот же номер мобильного телефона
и/или адрес электронной почты могут быть использованы для регистрации
Кодов только одного Участника Акции.
3.11. При подтверждении успешной регистрации Участнику Акции присваивается
уникальный номер, который соответствует номеру мобильного телефона
Участника Акции, и ему открывается доступ в «Личный кабинет», который
представляет собой виртуальный аккаунт Участника Акции. В «Личном
кабинете» содержится и хранится информация о количестве зарегистрированных
кодов, наименованиях и количестве выигранных призов в рамках Акции.
3.12. Для доступа к «Личному кабинету» необходимо ввести логин (номер
мобильного телефона) и пароль, указанные Участником Акции при регистрации
на Сайте в соответствующих полях регистрационной формы и нажать на
виртуальную кнопку «Войти».
3.13. Будучи авторизованным, необходимо ввести Код в специальное поле, нажав
кнопку «Ввести код».
3.14. В случае если Участник Акции вводит пять неверных Кодов в течение суток в
поле ввода Кода регистрационной формы на Сайте, данный Участник Акции
блокируется для участия в Акции на один час. Если блокировка Участника

3.8.3. Сайтқа сәтті тіркелгеннен кейін Сайтқа кіруші Науқанға Қатысушы болып
саналады.
3.8.4. Толтырылған деректерді редакциялауға болмайды, сауалнамада шынайы және
дұрыс ақпарат ұсынылуы тиіс. Егер тіркеу кезінде аты-жөні, ұялы телефоны, қаласы,
электрондық мекенжайы сияқты ақпаратты дұрыс көрсетпесе, Науқанға Қатысушы
сыйлық иесі бола алмайды.
3.9. Сайтқа тіркелген кезде Науқанға Қатысушы SMS-хабарлама жіберу арқылы
Кодтарды тіркейтін немесе тіркеген ұялы байланыс операторының сол
абоненттік нөмірін көрсетуі қажет. Егер бұрын Кодтар сайтқа тіркелген болса,
келесі Кодтарды Сайтқа тіркелген кезде Науқан Қатысушысы көрсеткен ұялы
байланыс операторының абоненттік нөмірінен жолдау қажет. Осылайша,
Науқанды Ұйымдастырушы бір Науқанға қатысушының SMS-хабарлама
арқылы және Сайт арқылы тіркеген барлық Кодтарын ұялы байланыс
операторының абоненттік нөміріне бағдарланып, бір Науқанға Қатысушының
бірыңғай тіркеу жазбасына біріктіру мүмкіндігіне ие болады.
3.10. Бір қатысушы бірегей ұялы телефон нөмірінен және электрондық пошта
мекенжайынан 1 (бірден) артық тіркеу нысанын тіркей алмайды, яғни Науқанның
бір Қатысушысының кодтарын тіркеу үшін бірдей ұялы телефон нөмірі және/немесе
электрондық пошта мекенжайы пайдаланылады.
3.11. Науқанға Қатысушының сәтті тіркелгені расталған жағдайда Науқанға
қатысушыға оның ұялы телефон нөміріне сәйкес келетін бірегей нөмір беріледі,
Науқанға Қатысушының виртуалды аккаунты болып табылатын «Жеке кабинетке»
кіру мүмкіндігі ашылады. «Жеке кабинетте» тіркелген кодтар, Науқан аясында ұтып
алынған жүлде атаулары мен саны туралы ақпарат бар және сақталады.
3.12. «Жеке кабинетке» кіру үшін Сайттағы тіркеу формасында тіркелу кезінде
Науқанға Қатысушының көрсеткен логині (ұялы телефон нөмірі) мен құпия сөзін тіркеу
нысанының тиісті жолағына енгізіп, «Кіру» виртуалды түймешесін басу қажет.
3.13. Тіркелгеннен кейін «Кодты енгізу» деген түймешені басып, арнайы жолаққа Код
енгізу қажет.
3.14. Егер Науқанға Қатысушы Сайттағы тіркеу нысанының кодын енгізу жолағына бір
тәулік ішінде бес қате Код енгізсе, ол Науқанға Қатысушы Науқанға қатысу үшін
бір сағатқа бұғатталады. Егер Науқанға Қатысушыны бұғаттау Науқанды өткізу
кезеңінде үш рет орын алса, Науқанға Қатысушы жаңа Кодтарды тіркеу құқығынан
айырылады.

Акции происходит три раза в Период проведения Акции, данный Участник
Акции лишается права регистрировать новые Коды.
3.15. Участнику Акции доступно восстановление пароля. Запрос на восстановление
пароля может быть отправлен в течение Периода проведения Акции. Для
восстановления пароля в форме регистрации/авторизации на Сайте необходимо
выбрать «Восстановить пароль». После этого на адрес электронной почты
Участника Акции, указанный при регистрации, будет выслана уникальная
ссылка, по которой необходимо перейти и сменить пароль на новый. Участник
Акции придумывает пароль самостоятельно. Максимальное время, в течение
которого ссылка будет отправлена по электронной почте, – пять часов.
3.16. При регистрации Кода, Код пишется в виде цифровых символов, которые
нанесены под крышкой, например, 4864 8448 6925.
3.17. Все присланные Коды хранятся в базе данных Оператора Акции, содержащей
информацию об Участниках Акции, в которой производится обработка
присланных Кодов.
3.18. Признаются некорректными, не учитываются и не регистрируются следующие
Коды:

вымышленные;

полученные Оператором Акции ранее даты начала Периода приема заявок
на участие в Акции (ранее 00 часов 00 минут по времени Нур-Султана 01
марта 2021 года);

полученные Оператором Акции позднее даты окончания Периода приема
заявок на участие в Акции (позднее 23 часов 59 минут по времени НурСултана 23 мая 2021 года);
4.

Состав и размер призового фонда

4.1.

Призовой фонд Акции формируется за счет денежных средств и имущества
Организатора Акции и состоит из следующих призов:
4.1.1. Еженедельные призы: 100 000 (сто тысяч) тенге – 192 шт, т.е.
19 200 000 (девятнадцать миллионов двести тысяч) тенге;

3.15. Науқанға Қатысушы құпия сөзді қалпына келтіре алады. Құпия сөзді қалпына
келтіру өтінімі Науқан өткізілетін кезеңде жіберілуі мүмкін. Сайтқа
тіркелу/авторласу нысанында құпия сөзді қалпына келтіру үшін «Құпия сөзді
қалпына келтіру» түймешесін таңдау қажет. Осыдан кейін тіркеу кезінде
көрсетілген Науқанға Қатысушының электрондық пошта мекенжайына бірегей
сілтеме жіберіледі, сілтеме бойынша өтіп, құпия сөзді жаңасына ауыстыру қажет.
Науқанға Қатысушы құпия сөзді өзі ойлап табады. Сілтемені электрондық пошта
арқылы жіберудің ең ұзақ уақыты – бес сағат.
3.16. Кодты тіркеген кезде Код сандық таңбалар түрінде қақпақтың астына жазылады,
мысалы, 4864 8448 6925.
3.17. Барлық жолданған кодтар жіберілген Кодтарды өңдеу жүргізілетін Науқанға
Қатысушылар туралы ақпаратты қамтитын Науқан Операторының деректер базасында
сақталады.
3.18. Мынадай Кодтар қате болып саналады, ескерілмейді және тіркелмейді:

ойдан шығарылған;

Науқан Операторы Науқанға қатысуға берілген өтінімді қабылдау кезеңі
басталғанға дейін (2021 жылдың 1 наурызы Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша
00 сағат 00 минуттан бұрын) алған;

Науқан Операторы Науқанға қатысуға берілген өтінімді қабылдау кезеңі
аяқталғаннан кейін (2021 жылдың 23 мамыры Нұр-Сұлтан қ. уақыты
бойынша 23 сағат 59 минуттан кейін) алған.
4.
Жүлде қорының құрамы мен мөлшері
4.1.
Науқанның жүлде қоры Науқанды Ұйымдастырушының ақшалай қаражаты
және мүлкі есебінен құралады және мынадай жүлделерден тұрады:
4.1.1. Апта сайынғы жүлделер: 100 000 (жүз мың) теңге – 192 дана, яғни 19 200 000 (он
тоғыз миллион екі жүз мың) теңге;
4.1.2. Апта сайынғы жүлделерді бөлу:
№

Өңірі

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Алматы және Алматы облысы
Нұр-Сұлтан
Шымкент және Түркістан облысы
Ақтөбе және Ақтөбе облысы
Ақтау және Маңғыстау облысы
Атырау және Атырау облысы
Қарағанды және Қарағанды облысы
Көкшетау және Ақмола облысы
Қостанай және Қостанай облысы

4.1.2. Распределение еженедельных призов:
№

Регион

1
2
3
4
5
6
7

Алматы и Алматинская область
Нур-Султан
Шымкент и Туркестанская область
Актобе и Актюбинская область
Актау и Мангистауская область
Атырау и Атырауская область
Караганда и Карагандинская область

Количество призов
100 000 тенге
12
12
12
12
12
12
12

100 000 теңге
жүлдесінің саны
12
12
12
12
12
12
12
12
12

8
9
10
11
12
13
14
15

5.
5.1.

Кокшетау и Акмолинская область
Костанай и Костанайская область
Кызылорда и Кызылординская область
Павлодар и Павлодарская область
Петропавловск и Северо-Казахстанская область
Оскемен, Семей и Восточно-Казахстанская
область
Тараз и Жамбылская область
Уральск и Западно-Казахстанская область
ИТОГО

12
12
12
12
12
24

В каждом регионе, указанном в п.4.1.2. настоящих Правил розыгрыши
Еженедельных призов (100 000 тенге) проводятся каждую неделю с 9 марта по
24 мая 2021 года среди всех Участников Акции,
отправивших/зарегистрировавших Коды за текущую неделю.
5.1.1. Даты еженедельных розыгрышей*:
Дата розыгрыша
09.03.2021
15.03.2021
25.03.2021
29.03.2021
05.04.2021
12.04.2021
19.04.2021
26.04.2021
04.05.2021
11.05.2021
17.05.2021
24.05.2021

*График розыгрышей призов может корректироваться с учетом выходных и
праздничных дней, установленных законодательством Республики Казахстан.
5.1.3.

Қызылорда және Қызылорда облысы
Павлодар және Павлодар облысы
Петропавл және Солтүстік Қазақстан облысы
Өскемен, Семей және Шығыс Қазақстан облысы
Тараз және Жамбыл облысы
Орал және Батыс Қазақстан облысы
БАРЛЫҒЫ

12
12
12
24
12
12
192

12
12
192

4.1.3. Гарантированные призы: 50 (пятьдесят) тенге за каждую упаковку –
760 000 шт, т.е. 38 000 000 (тридцать восемь миллионов) тенге;
Порядок проведения розыгрыша призового фонда, в том числе порядок
определения победителей Акции и способ информирования

Период регистрации Кодов
01.03.2021 – 07.03.2021
08.03.2021 – 14.03.2021
15.03.2021 – 21.03.2021
22.03.2021 – 28.03.2021
29.03.2021 – 04.04.2021
05.04.2021 – 11.04.2021
12.04.2021 – 18.04.2021
19.04.2021 – 25.04.2021
26.04.2021 – 02.05.2021
03.05.2021 – 09.05.2021
10.05.2021 – 16.05.2021
17.05.2021 – 23.05.2021

10
11
12
13
14
15

Розыгрыш проводится в присутствии членов тиражной комиссии,
состоящей из представителей Организатора Акции. Определение
победителя происходит путем случайного определения выигрышного

4.1.3. Кепілдендірілген жүлделер: әрбір қаптама үшін 50 (елу) теңге – 760 000
дана, яғни 38 000 000 (отыз сегіз миллион) теңге;
5. Жүлде қорын ұту ойынын өткізу тәртібі, оның ішінде Науқан жеңімпаздарын
анықтау тәртібі және хабарлау тәсілі
5.1.
Осы Ереженің 4.1.2-т. көрсетілген әр өңірде Апта сайынғы жүлделер (100 000
теңге) ұту ойындары ағымдағы аптада Кодтарды жіберген/тіркеген барлық Науқанға
Қатысушылар арасында 2021 жылдың 9 наурызы мен 24 мамыры аралығында апта
сайын өткізіледі.
5.1.1. Апта сайынғы ұту ойындары өткізілетін күндер*:
Кодтарды тіркеу кезеңі
01.03.2021 – 07.03.2021
08.03.2021 – 14.03.2021
15.03.2021 – 21.03.2021
22.03.2021 – 28.03.2021
29.03.2021 – 04.04.2021
05.04.2021 – 11.04.2021
12.04.2021 – 18.04.2021
19.04.2021 – 25.04.2021
26.04.2021 – 02.05.2021
03.05.2021 – 09.05.2021
10.05.2021 – 16.05.2021
17.05.2021 – 23.05.2021

Ұтыс ойын күні
09.03.2021
15.03.2021
25.03.2021
29.03.2021
05.04.2021
12.04.2021
19.04.2021
26.04.2021
04.05.2021
11.05.2021
17.05.2021
24.05.2021

* Жүлделерді ұту ойындарының кестесі Қазақстан Республикасының заңнамасында
белгіленген демалыс және мереке күндерін ескере отырып түзетілуі мүмкін.
5.1.3. Ұтыс ойын Науқанды Ұйымдастырушының өкілдерінен тұратын тираждық
комиссия мүшелерінің қатысуымен өткізіледі. Жеңімпазды анықтау арнайы

5.1.4.

5.2.

Кода с помощью специальной компьютерной программы. При
определении победителя Организатор Акции выбирает основного и 4
(четырех) резервных победителей.
После определения победителя для получения Еженедельного приза
осуществляется оповещение Организатором Акции выигравшего
Участника Акции путем телефонного звонка на абонентский номер
оператора сотовой связи, с которого был зарегистрирован выигравший
Код путем отправки SMS-сообщения или который был указан в
регистрационной форме Участника Акции, зарегистрировавшего
выигравший Код на Сайте. В случае если Организатор Акции не
может связаться с победителем в течение 24 (двадцати четырех)
часов с момента определения победителя, указанное лицо лишается
права на соответствующий приз, Заказчик Акции связывается с
первым резервным победителем для присуждения ему приза. В случае
если Заказчик Акции не может в течение вышеуказанного срока
связаться с первым резервным победителем, то такой победитель
лишается права на соответствующий приз, Заказчик Акции
связывается со вторым резервным победителем для присуждения ему
приза. В случае если Заказчик Акции не может в течение
вышеуказанного срока связаться со вторым резервным победителем,
то такой победитель лишается права на соответствующий приз,
Заказчик Акции связывается с третьим резервным победителем для
присуждения ему приза. В случае если Заказчик Акции не может в
течение вышеуказанного срока связаться с третьим резервным
победителем, то такой победитель лишается права на
соответствующий приз, Заказчик Акции связывается с четвертым
резервным победителем для присуждения ему приза. В случае если
Заказчик Акции не может в течение вышеуказанного срока связаться с
четвертым резервным победителем, то такой победитель лишается
права на соответствующий приз и Заказчик Акции вправе
распорядиться таким призом по своему усмотрению.

компьютерлік бағдарламаның көмегімен ұтысты Кодты кездейсоқ анықтау арқылы
жүзеге асырылады. Жеңімпазды анықтау кезінде Науқанды Ұйымдастырушы негізгі
және резервтік 4 (төрт) жеңімпазды таңдайды.
5.1.4. Жеңімпаз анықталғаннан кейін Апта сайынғы жүлдені алу үшін Науқанды
Ұйымдастырушы ұтқан Науқанға Қатысушыға SMS-хабарлама жіберу арқылы ұтқан
Код тіркелген немесе ұтысты кодты Сайтқа тіркеген Науқанға Қатысушының тіркеу
нысанында көрсетілген ұялы байланыс операторының абоненттік нөміріне телефон
қоңырауын шалу арқылы хабарлауды жүзеге асырады. Егер Науқанды
Ұйымдастырушы жеңімпаз анықталған сәттен бастап 24 (жиырма төрт) сағат ішінде
жеңімпазбен хабарласа алмаған жағдайда көрсетілген адам тиісті Жүлде алу құқығынан
айырылады, Науқанға Тапсырыс беруші жүлде беру үшін бірінші резервтік
жеңімпазбен хабарласады. Егер Науқанға Тапсырыс беруші жоғарыда көрсетілген
мерзім ішінде бірінші резервтік жеңімпазбен хабарласа алмаған жағдайда мұндай
жеңімпаз тиісті Жүлде алу құқығынан айырылады, Науқанға Тапсырыс беруші жүлде
беру үшін резервте тұрған екінші жеңімпазбен хабарласады. Егер Науқанға Тапсырыс
беруші жоғарыда көрсетілген мерзім ішінде резервте тұрған екінші жеңімпазбен
хабарласа алмаған жағдайда мұндай жеңімпаз тиісті Жүлде алу құқығынан айырылады,
Науқанға Тапсырыс беруші жүлде беру үшін резервте тұрған үшінші жеңімпазға
хабарласады. Егер Науқанға Тапсырыс беруші жоғарыда көрсетілген мерзім ішінде
резервте тұрған үшінші жеңімпазбен хабарласа алмаған жағдайда жеңімпаз тиісті
Жүлде алу құқығынан айырылады, Науқанға Тапсырыс беруші жүлде беру үшін
резервте тұрған төртінші жеңімпазбен хабарласады. Егер Науқанға Тапсырыс беруші
жоғарыда көрсетілген мерзім ішінде резервте тұрған төртінші жеңімпазбен хабарласа
алмаған жағдайда мұндай жеңімпаз тиісті Жүлде алу құқығынан айырылады және
Науқанға Тапсырыс беруші мұндай жүлдені өз қалауы бойынша иеленуге құқылы.

5.1.5.

Сведения о победителях, выигравших Еженедельный приз,
размещаются на Сайте в течение 10 рабочих дней после каждого
розыгрыша.

5.1.5. Апта сайынғы жүлдені ұтып алған жеңімпаздар туралы мәліметтер әр ұтыс ойын
өткен соң 10 жұмыс күні ішінде Сайтқа жарияланады.

5.1.6.

Важно! Один Участник Акции может получить только 1 (один)
Еженедельный приз за весь период проведения Акции.

5.1.6. Маңызды! Бір Науқанға Қатысушы Науқан өткізілетін бүкіл кезеңде тек 1 (бір)
Апта сайынғы жүлде ала алады.

Распределение гарантированных призов. Общее количество гарантированных
призов: 760 000 шт. Гарантированные призы могут быть получены Участниками
на баланс в Личном кабинете за зарегистрированные Коды. При накоплении в
Личном кабинете 250 и более тенге, Участник получает возможность получить
накопленную сумму гарантированного приза на Qiwi кошелек или на баланс
мобильного телефона, указанного при регистрации.

5.2. Кепілдендірілген жүлделерді бөлу. Кепілдік берілген жүлделердің жалпы саны:
760 000 дана. Кепілдік берілген жүлделерді Қатысушылар тіркелген Кодтар үшін Жеке
кабинеттегі теңгеріміне ала алады. Жеке кабинетте 250 және одан да көп теңге
жиналған жағдайда Қатысушы кепілдік берілген жүлденің жинақталған сомасын Qiwi
әмиянына немесе тіркеу кезінде көрсетілген ұялы телефон теңгеріміне алады.

5.2.3.

Важно! Один Участник Акции может получить за весь период
проведения Акции не более 2000 (две тысячи) тенге**.

** параметры лимитов могут быть изменены во время Акции по решению
Организатора Акции.

5.2.3. Маңызды! Бір Науқанға Қатысушы Науқан өткізілетін бүкіл кезеңде 2000 (екі
мың) теңге ғана ала алады***.
** лимиттердің параметрлері Науқанды Ұйымдастырушының шешімі бойынша Науқан
кезінде өзгертілуі мүмкін.

5.3.

Полный список победителей Акции будет размещен на Сайте в разделе
«Победители» не позднее 15 июня 2021 года (далее – Дата публикации
результатов проведения Акции).

5.3. Науқан жеңімпаздарының толық тізімі Сайттағы «Жеңімпаздар» бөлімінде 2021
жылдың 15 маусымынан кешіктірілмей жарияланады (әрі қарай – Науқанды өткізу
нәтижелерін жариялау күні).

5.4.

Участник Акции должен сохранить крышку с кодом, целостность которой
составляет не менее 50 %, с неповрежденным (наличие 12 символов,
читабельным) Кодом до окончательного подведения итогов и
окончательной выдачи призов. В случае получения Участником Акции
права на получение Еженедельного приза Организатор Акции оставляет за
собой право проверять наличие указанного кода на крышке. Отсутствие
крышки с неповрежденным Кодом лишает Участника Акции права на
получение приза.

5.4. Науқанға қатысушы түпкілікті қорытынды шығарылғанға және жүлделер
түпкілікті берілгенге дейін бүтіндігі кемінде 50%-ды құрайтын, коды бар (12
символдың болуы, оқылатын) қақпақты сақтап қоюы тиіс. Науқанға қатысушы
Апта сайынғы жүлде алу құқығына ие болған жағдайда Науқанды
Ұйымдастырушы қақпақта көрсетілген кодтың бар-жоғын тексеруге құқылы.
Бүлінбеген Коды бар қақпақтың болмауы Науқанға Қатысушыны жүлде алу
құқығынан айырады.

5.5.

Всеми невостребованными призами, а также призами, от получения которых
Участники Акции отказались, Организатор Акции распоряжается по своему
усмотрению. Призы не могут быть востребованы Участниками Акции повторно.

6.

Порядок и срок выдачи призов победителям Акции

6.1.

Для получения Еженедельного приза победителю необходимо не позднее 2
(двух) календарных дней с момента уведомления о выигрыше предоставить
Оператору Акции следующее:
1) копию удостоверения личности с обязательным указанием ИИН;
2) справку об открытии банковского счета или реквизиты уже имеющегося
карточного счета. Еженедельный приз не может быть зачислен на счет,
предназначенный для начисления социальных отчислений и пособий;
3) фото крышки с выигрышным Кодом.
6.1.3. Сумма Еженедельного приза будет перечислена на открытый ранее
победителем Акции банковский счет в течение 10 (десяти) рабочих
дней после предоставления документов, указанных в пункте 6.1
настоящих Правил.

Для получения Гарантированного приза Участнику необходимо выбрать в
Личном кабинете один из двух способов получения приза:
- пополнение баланса мобильного телефона;
- начисление на Qiwi кошелек:
6.2.

6.1.1. При выборе варианта пополнения баланса мобильного телефона,
Участнику на сайте будет доступна форма подтверждения выбора в которой
автоматически будет заполнено поле «номер сотового телефона», где будет
указан номер, который использовался при регистрации кодов. При нажатии на

5.5. Талап етілмеген жүлделердің бәрін, сондай-ақ Науқанға Қатысушылар алудан бас
тартқан жүлделерді Науқанды Ұйымдастырушы өз қалауы бойынша басқарады.
Науқанға Қатысушылар жүлделерді қайта талап ете алмайды.
6. Науқан жеңімпаздарына жүлделерді беру тәртібі мен мерзімі
6.1. Апта сайынғы жүлдені алу үшін жеңімпаз ұтқаны туралы хабарлама алған сәттен
бастап 2 (екі) күнтізбелік күннен кешіктірмей Науқан Операторына мыналарды ұсынуы
қажет:
1) міндетті түрде ЖСН-і көрсетілген жеке куәліктің көшірмесі;
2) банктік шот ашу туралы анықтама немесе қолданыстағы карточкалық шоттың
деректемелері. Апта сайынғы жүлде әлеуметтік аударымдар мен жәрдемақыларды
аударуға арналған шотқа жіберілмейді;
3) ұтысты коды бар қақпақтың суреті.
6.1.3. Апта сайынғы жүлде сомасы осы Ереженің 6.1-тармағында көрсетілген
құжаттарды бергеннен кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде Науқан жеңімпазының бұрын
ашқан банктік шотына аударылады.
6.2. Кепілдендірілген жүлдені алу үшін Қатысушы Жеке кабинетте жүлдені алудың
екі тәсілінің бірін таңдауы қажет:
- ұялы телефон теңгерімін толтыру;
- Qiwi әмиянына аудару:
6.1.1.
Ұялы телефон теңгерімін толтыру нұсқасын таңдаған кезде сайтта
Қатысушыға таңдауды растау нысаны қолжетімді болады, онда «ұялы телефон нөмірі»
жолағы автоматты түрде толтырылады, онда кодтарды тіркеу кезінде пайдаланылған

активную кнопку «Подтвердить» Гарантированный приз будет зачислен на
номер мобильного в течение суток.
6.1.2. В случае если при начислении Гарантированного приза на баланс
мобильного телефона, выясняется, что тарифный план абонента не
предусматривает пополнение баланса мобильного телефона происходит
возврат Гарантированного приза в течение двух рабочих дней в Личный
кабинет Участника о чем приходит уведомление на указанный при
регистрации e-mail и Участнику открывается возможность выбрать
альтернативный способ получения данного приза – начисление на Qiwi
кошелек.
6.1.3. При выборе варианта начисления на Qiwi кошелек, деньги зачисляются
автоматически даже если у участника до этого не был создан Qiwi кошелек..
6.1.4. Для того чтобы воспользоваться Qiwi кошельком участнику
необходимо перейти на сайт www.qiwi.kz и пройти регистрацию следуя шагам
ниже или ознакомившись с инструкцией здесь:
 На главной странице сайта www.qiwi.kz кликнуть на кнопку «Создать
кошелек»;
 В появившемся окне ввести номер телефона, указанный при
регистрации кодов в акции «ИММУНИТЕТ РАБОТАЕТ НА ТЕБЯ» и
поставить галочку в поле «Я не робот»;
 Нажать «Продолжить» и в появившемся окне ввести SMS-код,
полученный на указанный номер телефона. Если код не пришел,
необходимо нажать «Отправить SMS с кодом еще раз»;
Внимание: абонентам Tele2 и Altel при запросе кода приходит звонок с защищенного
номера. Последние 4 цифры этого номера — это код для подтверждения регистрации.
 После ввода SMS-кода нажать «Подтвердить», в появившемся окне
ввести пароль для доступа к кошельку и нажать «Восстановить»;


После восстановления пароля Участник попадает на главную страницу
своего QIWI-кошелька.
Его статус - «Минимальный»: доступны оплата сотовой связи,
интернета, ЖКУ, игр, товаров по каталогу, транспортных услуг,
платежи в социальных сетях.
Чтобы переводить деньги на карту, снимать наличные и держать в
кошельке большие суммы, необходимо получить статус «Основной».
Подробнее о повышении статуса кошелька можно ознакомиться здесь
https://qiwi.com/settings/identification#kz или по телефону +7 (727) 35612-12
6.1.5. Если у участника есть действующий QIWI-кошелек, то проходить
процедуру регистрации нет необходимости. Достаточно зайти в «Личный
кабинет» и проверить пополнение QIWI-кошелька с терминала 8707066.

нөмір көрсетіледі. Белсенді «Растау» түймешесін басқан кезде Кепілдендірілген жүлде
бір тәуліктің ішінде ұялы телефон нөміріне аударылады.
6.1.2.
Егер Кепілдендірілген жүлдені ұялы телефон теңгеріміне аудару кезінде
абоненттің тарифтік жоспарында ұялы телефон теңгерімін толтыру көзделмеген болса,
Кепілдік берілген жүлде екі жұмыс күні ішінде Қатысушының Жеке кабинетіне
қайтарылады, ол туралы тіркеу кезінде көрсетілген e-mail-ға хабарлама келеді және
Қатысушыға осы жүлдені алудың балама тәсілін таңдау мүмкіндігі – Qiwi әмиянға
аудару мүмкіндігі ашылады.
6.1.3. QIWI әмиянына аудару нұсқасын таңдаған жағдайда қатысушы бұған дейін Qiwi
әмиянын ашпаса да, ақша автоматты түрде соған аударылады.
6.1.4. QIWI әмиянын пайдалану үшін қатысушы www.qiwi.kz сайтына кіріп, төмендегі
қадамдарды орындау арқылы немесе осы нұсқаулықпен осы жерде танысқаннан кейін
тіркеуден өтуі керек:


www.qiwi.kz сайтының негізгі бетінде «Әмиян ашу» түймешесін басыңыз;



Пайда болған терезеге «ИММУНИТЕТ САҒАН ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ»
науқанына кодтарды тіркеу кезінде көрсетілген телефон нөмірін енгізу және
«Мен робот емеспін» жолағына белгі қою керек;



«Жалғастыру» түймешесін басып, пайда болған терезеде көрсетілген телефон
нөміріне келген SMS-кодты енгізіңіз. Егер код келмесе, «Коды бар SMS-ті тағы
бір рет жіберу» түймешесін басу керек;

Назар аударыңыз: Tele2 және Altel абоненттеріне кодқа сұрау салу кезінде қорғалған
нөмірден қоңырау келеді. Бұл нөмірдің соңғы 4 саны – тіркеуді растайтын код.


SMS-кодты енгізгеннен кейін «Растау» түймешесін басыңыз, пайда болған
терезеге әмиянға кіруге арналған құпия сөзді енгізіңіз және «Қалпына келтіру»
түймешесін басыңыз;



Құпия сөзді қалпына келтіргеннен кейін Қатысушы өзінің QIWI-әмиянының
негізгі бетіне түседі.

Оның мәртебесі – «Ең төмен»: ұялы байланыс, интернет, ТКҚ, ойындар, каталог
бойынша тауарлар, көлік қызметтері, әлеуметтік желілердегі төлемдер қолжетімді.
Ақшаны картаға аудару, қолма-қол алу және әмиянда үлкен соманы сақтау үшін
«Негізгі» мәртебесін алу керек.
Әмиян мәртебесін арттыру туралы толық ақпаратты
https://qiwi.com/settings/identification#kz сілтемесі немесе +7 (727) 356-12-12 телефоны
арқылы алуға болады

6.2.

6.3.

6.4.

7.
7.1.

6.1.6. Инструкции по операциям внутри платежной системы QIWI-кошелька,
а также выводу средств, можно найти на qiwi,kz либо связавшись с оператором
по телефону +7 (727) 356-12-12
При невыполнении победителями Акции условий и несоблюдении сроков
получения призов, предусмотренных настоящими Правилами, в выдаче
соответствующего приза может быть отказано и/или победитель Акции может
быть лишен права на получение соответствующего приза.
Призы не подлежат выдаче победителям Акции иначе как в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами. В случае отказа победителя Акции от
получения приза, невыполнения победителем Акции требований настоящих
Правил или неполучения им приза в установленные сроки и в установленном
порядке, победитель Акции теряет право на получение приза и причитающийся
победителю Акции приз остается у Организатора Акции. Призы не могут быть
востребованы победителями Акции повторно, денежная компенсация им не
выплачивается.
По обстоятельствам, не зависящим от Организатора Акции и/или Оператора
Акции, отсутствие возможности связаться с Участником Акции по мобильным
и/или стационарным номерам, посредством отправления электронного письма по
электронной почте, указанной при регистрации, по независящим от
Организатора Акции и/или Оператора Акции причинам, а также отсутствие по
адресам, указанным при регистрации в качестве Участника Акции, освобождает
Организатора Акции и/или Оператора Акции от ответственности.
Прочие условия Акции
Своей регистрацией Участник Акции подтверждает, что является дееспособным
гражданином Республики Казахстан, что он сообщил собственные и
достоверные данные и дает согласие на получение информации о любых
рекламных акциях, подарков, образцов продукции и других предложений от
Организатора Акции и/или Оператора Акции, каким-либо удобным
Организатору Акции и/или Оператору Акции способом, включая, но не
ограничиваясь по SMS, e-mail и/или путем получения рассылки через какие-либо
мобильные приложения. Согласие Участника Акции дает Организатору Акции
и/или Оператору Акции и уполномоченным ими лицам, которые будут
соблюдать необходимые меры защиты таких данных от несанкционированного
распространения, право осуществлять сбор, хранение, обработку и
использование данных Участника Акции, указанных в анкете, для
осуществления Организатором Акции и/или Оператором Акции и/или их
уполномоченными представителями контактов с Участниками Акции в
отношении рекламных акций Организатора Акции и/или Оператора Акции, в
том числе по сетям электросвязи, включая направление SMS-сообщений и
сообщений электронной почты. Согласие действительно с момента сообщения

6.1.5. Егер қатысушыда қолданыстағы QIWI-әмияны болса, онда тіркеу рәсімінен
өтудің қажеті жоқ. «Жеке кабинетке» кіріп, 8707066 терминалынан QIWI-әмиянына
жасалған толтыруды тексеру жеткілікті.
6.1.6. QIWI-әмиянының төлем жүйесі ішіндегі операциялар, сондай-ақ қаражатты алу
бойынша нұсқаулықтарды qiwi.kz сайтынан немесе +7 (727) 356-12-12 телефоны
бойынша оператормен хабарласу арқылы табуға болады
6.2. Науқан жеңімпаздары осы Ережеде көзделген шарттарды орындамаған және
жүлделерді алу мерзімдерін сақтамаған жағдайда тиісті жүлдені беруден бас тартылуы
және/немесе Науқан жеңімпазы тиісті Жүлдені алу құқығынан айырылуы мүмкін.
6.3. Жүлделер Науқан жеңімпаздарына осы Ережеде көзделген тәртіппен ғана берілуі
тиіс. Науқан Жеңімпазы жүлде алудан бас тартқан, Науқан жеңімпазы осы Ереженің
талаптарын орындамаған немесе белгіленген мерзімде және белгіленген тәртіппен
жүлде алмаған жағдайда Науқан жеңімпазы жүлде алу құқығынан айырылады және
Науқан жеңімпазына тиесілі жүлде Науқанды Ұйымдастырушыда қалады. Науқан
жеңімпаздары жүлделерді қайта талап ете алмайды, оларға ақшалай өтемақы
төленбейді.
6.4. Науқанды Ұйымдастырушыға және/немесе Науқан Операторына байланысты
емес мән-жайлар бойынша Науқанды Ұйымдастырушыға және/немесе Науқан
Операторына байланысты емес себептер бойынша тіркеу кезінде көрсетілген
электрондық пошта бойынша электрондық хат жіберу арқылы ұялы және/немесе
стационарлық нөмірлер бойынша Науқан Қатысушысымен байланысу мүмкіндігінің
болмауы, сондай-ақ Науқанға Қатысушы ретінде тіркелу кезінде көрсетілген
мекенжайлар бойынша болмауы Науқан Ұйымдастырушысын және/немесе Науқан
Операторын жауапкершіліктен босатады.
7. Науқанның басқа да шарттары
7.1. Науқанға Қатысушы тіркеле отырып, Қазақстан Республикасының іс-әрекетке
қабілетті азаматы екенін, жеке және шынайы деректерді хабарлағанын және кез келген
жарнама науқандары, сыйлықтар, өнім үлгілері және Науқанды Ұйымдастырушыдан
және/немесе Науқан Операторынан SMS, e-mail және/немесе қандай да бір ұялы
қосымшалар арқылы таратпаларды алу арқылы қандай да бір ыңғайлы тәсілмен басқа да
ұсыныстар алуға келісімін береді. Науқанға Қатысушының келісімі мұндай деректерді
рұқсатсыз таратудан қорғаудың қажетті шараларын жасайтын Науқанды
Ұйымдастырушыға және Науқан Операторына Науқанды Ұйымдастырушының
және/немесе Науқан Операторының және/немесе олардың уәкілетті өкілдерінің
Науқанды Ұйымдастырушының және/немесе Науқан Операторының жарнама
науқандарына қатысты Науқанға Қатысушылармен SMS-хабарламалар мен электронды
поштаны қоса алғанда, электр байланысы арқылы байланысуды жүзеге асыруға қажетті
сауалнамада көрсетілген Науқанға Қатысушының деректерін жинау, сақтау, өңдеу және
пайдалануды жүзеге асыруға құқық береді. Келісім Науқанға Қатысушының тіркеу
деректерін хабарлаған сәттен бастап Науқанға Қатысушы кері қайтарып алғанға дейін
жарамды.

Участником Акции его регистрационных данных до момента их отзыва
Участником Акции.
7.2.

Участник Акции вправе отозвать свое согласие, направив подписанное
письменное уведомление об отзыве по адресу: 050044, Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. Сызганова 1, указав в уведомлении свои фамилию, имя, отчество,
дату рождения и адрес, которые Участник Акции сообщал для участия в Акции в
числе своих Регистрационных данных.

7.3.

В случае получения уведомления об отзыве согласия Оператор Акции и
уполномоченные им лица прекращают обработку персональных данных такого
Участника Акции и уничтожают его персональные данные в срок, не
превышающий пяти рабочих дней с даты поступления отзыва.

7.4.

Оператор Акции не несет ответственность за неисполнение действий, связанных
с проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие
уничтожения персональных данных Участника Акции в результате их отзыва
Участником Акции.

7.5.

Оператор Акции не несет ответственность за:


соединение с коротким номером 7102, на который следует отправлять SMSсообщения, если оператором мобильной связи в конкретном городе
(местности) такая услуга не поддерживается;



задержку и/или недоставку ответного SMS-сообщения в случае проведения
профилактических работ в сетях операторов мобильной связи или других
неполадок, возникших не по вине Организатора Акции, а также за
недоставку уведомления Участнику Акции о признании его обладателем
приза в случае, если его мобильный телефон выключен или находится вне
зоны действия сети оператора мобильной связи более чем в течение 24
часов непрерывно;



расторжение договорных отношений между контент-провайдером и
оператором мобильной связи и, как следствие, невозможность отправки
SMS-сообщений на номер 7102;



задержку и/или недоставку SMS-сообщений, а также за любые иные
технические сбои операторов мобильной связи, возникшие не по вине
Организатора Акции.


7.6.

любые операции и передвижение денежных средств внутри платежной
пользовательской системы QIWI

В ответ на каждое SMS-сообщение, отправленное Участником Акции, в
зависимости от результата его обработки Участник Акции может получить от
Оператора Акции одно из следующих SMS-сообщений:

сообщение о принятом Коде;

7.2. Науқанға Қатысушы келісімді қайтарып алу туралы қол қойылған жазбаша
хабарламаны 050044, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Сызғанов көш., 1
мекенжайына Науқанға Қатысушының Науқанға қатысу үшін тіркеу деректерінде
хабарлаған тегін, атын, әкесінің атын, туған күнін және мекенжайын көрсете отырып
жолдап, келісімді кері қайтарып алуға құқылы.
7.3. Келісімді кері қайтарып алу туралы хабарлама алған жағдайда Науқан Операторы
және оның өкілетті тұлғалары мұндай Науқанға Қатысушының дербес деректерін
өңдеуді тоқтатып, келісімді кері қайтарып алу түскен күннен бастап бес жұмыс күнінен
асырмай, дербес деректерді жояды.
7.4. Науқанды Ұйымдастырушы Науқанға Қатысушы келісімін кері қайтарып алу
нәтижесінде оның дербес деректерін жою салдарынан Науқанды өткізуге байланысты
іс-әрекеттерінің орындалмағаны үшін жауапты болмайды.
7.5. Науқан Операторы төменде көрсетілген мәселелерге жауап бермейді:


Егер де нақты бір қалада (аймақта) SMS-хабарлама жолданатын Ұялы байланыс
операторының қысқа 7102 абоненттік нөміріне қосылуы үшін Ұялы байланыс
операторы аталмыш қызмет көрсетпесе;
 Ұялы байланыс операторларының желісінде профилактикалық жұмыстар
жүргізілген жағдайда жауап ретіндегі SMS-хабарламаның кешіктірілгені
және/немесе жетпей қалғандығы үшін немесе Науқанды Ұйымдастырушының
қатысынсыз туындаған басқа да ақаулықтар үшін, сондай-ақ егер 24 сағат бойы
Қатысушының ұялы телефоны өшіп тұрған немесе Ұялы байланыс операторының
қолданыс аймағынан тыс жерде болған жағдайда;
 контент-провайдер мен ұялы байланыс операторы арасындағы шарттық қарымқатынастың бұзылғаны үшін, соның салдарынан 7102 абоненттік нөміріне SMSхабарлама жолдау мүмкін болмағаны үшін;
 SMS-хабарламаның кешіктірілгені және/немесе жетпегені үшін, сондай-ақ Науқан
Ұйымдастырушысына байланыссыз туындаған Ұялы байланыс операторларының
кез келген өзге де техникалық ақаулықтары үшін.
 Пайдаланылатын QIWI төлем жүйесі ішіндегі ақша қаражатының кез келген
операциялары мен қозғалысы
7.6. Науқанға Қатысушының жолдаған әрбір SMS-хабарламасының өңделу нәтижесіне
байланысты жауап ретінде Науқанға Қатысушы төменде көрсетілген тізіммен
шектелмейтін, SMS-хабарламалардың бірін ала алады:


Қабылданған код туралы хабарлама;



Мұндай Кодтың жоқ екендігі туралы хабарлама;



Кодтың ертеректе іске қосылғандығы туралы хабарлама;



Науқанға Қатысушының SMS-сұранымның форматын немесе Науқанды өткізу
мерзімдерін тексеру өтініші бар SMS-хабарламаны қате жолдағаны туралы
хабарлама;



Науқанның басталатын күні туралы хабарлама;



Науқанның аяқталатын күні туралы хабарлама;





сообщение о том, что Код не существует;
сообщение о том, что Код активирован ранее;
сообщение о некорректно отправленном Участником Акции SMSсообщении с просьбой проверить формат SMS-запроса или о сроках
проведения Акции;

сообщение о дате начала Акции;

сообщение о дате окончания Акции;

сообщение о блокировке номера телефона Участника Акции за три
временные блокировки телефона этого Участника Акции.
Отправляя SMS-сообщение с мобильного телефона, Участник Акции
подтверждает, что данный номер мобильного телефона зарегистрирован на его
имя (что подтверждается соответствующими документами оператора мобильной
связи).

7.7.

7.8.

Участник Акции соглашается с тем, что Оператор Акции оставляет за собой
право отказать Участнику Акции в передаче приза/призов либо отложить (до
устранения соответствующих причин невыдачи) его/их передачу в случае, если
номер мобильного телефона, с которого было отправлено SMS-сообщение с
Кодом, зарегистрирован на юридическое лицо.

7.9.

Оператор Акции вправе в любое время в одностороннем порядке изменять
условия и правила проведения Акции, информация об этом размещается
Организатором Акции на Сайте.

7.10. В Период проведения Акции стоимость исходящего SMS-сообщения на номер
7102 составляет для всех Участников Акции 7 тенге (с НДС) для абонентов всех
сотовых сетей Республики Казахстан. В случае отправки ошибочного запроса
услуга считается оказанной и деньги со счета абонента снимаются. Все
входящие SMS-сообщения от Организатора Акции для Участника Акции
бесплатны.
7.11. Уплата налогов на еженедельные призы, получаемые Участниками Акции в ходе
проведения Акции, осуществляется в соответствии с законодательством
Республики Казахстан.
7.12.







Оператор Акции – ТОО «Medius Partner (Медиус Партнер)» осуществляет:
Взаимодействие с Участниками Акции в случае возникновения вопросов по
разъяснению Правил Акции;
В рамках проведения Акции по поручению Организатора Акции сбор и
обработку заявок для участия в Акции с указанием персональных данных
Участников;
Прием уникальных кодов от Участников Акции;
Определение победителей гарантированных призов (обладателей призов);
Перечисление еженедельных призов победителям Акции;
Техническую разработку Сайта для проведения Акции;



Науқанға Қатысушының телефон нөмірін телефонның үш рет уақытша
бұғатталуына байланысты бұғатталуы туралы хабарлама.
7.7 Ұялы телефон нөмірінен SMS-хабарлама жолдай отырып, Науқанға Қатысушы ол
нөмірдің Науқанға Қатысушының атына тіркелгендігін растайды (бұл Ұялы байланыс
операторының тиісті құжаттарымен расталады).
7.8.Науқанға Қатысушы, егер де Коды бар СМС-хабарлама жолданған Ұялы телефон
нөмірі заңды тұлғаның атына тіркелген болса, Науқан Операторы Науқанға
Қатысушыға жүлдені/жүлделерді беруден бас тартуға не болмаса кейінге қалдыруға
(бермеуге себеп болған мәселелерді шешкенше) құқылы екендігімен келіседі.
7.9. Науқан Операторы Науқанды өткізу шарттары мен ережесін өз бетінше біржақты
тәртіппен өзгертуге құқылы. Бұл туралы ақпаратты Науқанды Ұйымдастырушы
Сайтқа жариялайды.
7.10. Науқанды өткізу кезеңінде 7102 нөміріне жолданатын SMS-хабарлама құны
Қазақстан Республикасының барлық ұялы байланыс абоненттері үшін 7 теңгені
құрайды (оның ішінде, ҚҚС). Қате сұраным жолданған жағдайда қызмет көрсетілген
болып саналады да, абоненттің шотынан ақша алынады. Науқанды
Ұйымдастырушының Науқанға Қатысушыға жолданатын барлық кіріс SMSхабарламалары тегін.
7.11. Науқанды өткізу барысында Науқанға Қатысушылар алатын апта сайынғы
жүлделерге салынатын салықты төлеу Қазақстан Республикасының заңнамасына
сәйкес жүзеге асырылады.
7.12. Науқан операторы – «Medius Partner (Медиус Партнер)» ЖШС:


Науқан Ережелерін түсіндіру бойынша сұрақтар туындаған жағдайда Науқанға
Қатысушылармен өзара іс-қимыл жасау;
 Науқанды өткізу аясында Науқанды Ұйымдастырушының тапсырмасы бойынша
Қатысушылардың дербес деректерін көрсете отырып, Науқанға қатысу үшін
өтінімдерді жинау және өңдеу;
 Науқанға Қатысушылардан бірегей кодтарды қабылдау;
 Кепілдендірілген жүлде жеңімпаздарын (жүлде иегерлерін) анықтау;
 Науқан жеңімпаздарына апта сайынғы жүлделерді аудару;
 Науқанды өткізу үшін Сайтты техникалық әзірлеу;
 Науқанды Ұйымдастырушының талаптары бойынша Сайттың жұмысына
техникалық қолдау көрсету;
 Қателерді түзету және Сайттың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету;
 Науқан ережесіне енгізілген барлық өзгерістер туралы Науқан сайтына ереже
мәтінін жариялау арқылы Науқанға Қатысушыларға хабарлау (Науқанды
Ұйымдастырушының нұсқауы бойынша).
7.13. Науқанды Ұйымдастырушы – «Фудмастер-Трэйд компаниясы» ЖШС:
 Апта сайынғы жүлде жеңімпаздарын (жүлде иегерлерін) анықтау және жүлде
қорын бөлу;
 Кепілдендірілген жүлделер сатып алу;





Техническая поддержка работы Сайта по требованиям Организатора Акции;
Исправление ошибок и обеспечение корректной работы Сайта;
Информирование Участников Акции обо всех изменениях в правилах Акции
посредством размещения текста правил на сайте Акции (по указанию
Организатора Акции).
7.13.
Организатор Акции – ТОО «Компания Фудмастер-Трэйд» осуществляет:
 Определение победителей еженедельных призов (обладателей призов) и
распределения призового фонда;
 Закуп гарантированных призов;
 Вручение гарантированных призов победителям.
7.14. Если по какой-либо причине Акция не может проводиться так, как это
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными
вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями,
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими
неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором Акции,
которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность,
целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор Акции может на
свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно
прекратить проведение Акции, или же признать недействительными любые
затронутые заявки на участие.

 Жеңімпаздарға кепілдендірілген жүлделерді тапсыру.
7.14. Егер қандай да бір себеппен Науқан компьютерлік вирустардың енуі, Интернет
желісіндегі іркілістер, ақаулар, манипуляциялар, санкцияланбаған араласу, бұрмалау,
техникалық ақаулар немесе Науқанның орындалуын, қауіпсіздігін, әділдігін, бүтіндігін
немесе тиісті түрде өткізілуін бұрмалайтын немесе оған нұқсан келтіретін, Науқанды
Ұйымдастырушы бақылай алмайтын кез келген себеппен туындаған себептерді қоса
алғанда, Науқан жоспарланғандай өткізілмесе, Науқанды Ұйымдастырушы өзінің жеке
қалауы бойынша Науқанның өткізілуін жоя, тоқтата, өзгерте немесе уақытша тоқтата
алады, не болмаса қатысуға берілген кез келген өтінімді жарамсыз деп тани алады.

