ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОГО МЕРОПРИЯТИЯ «ФАБРИКА ПОДАРКОВ
ПРОСТОКВАШИНО»
1. Общие положения
1.1. Рекламное мероприятие под наименованием «Фабрика подарков Простоквашино» (далее «Мероприятие») проводится в рамках кампании популяризации молочных продуктов и направлено
на привлечение внимания к полезным свойствам молочных продуктов, формирование или
поддержание интереса к ним.
1.2. Мероприятие проводится на территории Республики Казахстан в соответствии с
законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами проведения Мероприятия
(далее – «Правила»).
1.3. Мероприятие проводится в сети Интернет на сайте www.prostokvashino.kz, доступ к которому
предоставляется без взимания платы и заключения договора с владельцем сайта (далее – «Сайт
Мероприятия»).

2. Сведения об Организаторе Мероприятия
2.1. Наименование Организатора Мероприятия: ТОО «Danone Berkut», зарегистрированное по
адресу Алматинская область, Илийский район, с. Байсерке, ул. Султана Бейбарса, 1 (далее –
«Организатор»).
3. Сроки проведения Мероприятия
3.1. Срок проведения Мероприятия:
- начало Мероприятия – 14 апреля 2016 года окончание Мероприятия – 31 декабря
2017 года.
Указанный срок включает в себя:
срок регистрации Участников Мероприятия и заказа подарков из онлайн-каталога.
4. Требования к участникам Мероприятия
4.1. В Мероприятии могут принимать участие граждане Республики Казахстан, иностранные
граждане и лица без гражданства, достигшие 18-летнего возраста и постоянно проживающие
на территории Республики Казахстан (далее — Участник) на период проведения Мероприятия.
4.2. К участию в Мероприятии не допускаются:
а) Участники, не соответствующие требованиям п. 4.1. Правил;
б) сотрудники и представители Организатора;
в) сотрудники и представители рекламных агентств, имеющие договорные отношения с
Организатором, связанные с подготовкой, организацией и проведением Акции;

4.3. Участники Мероприятия имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Республики Казахстан, а также настоящими Правилами.
5. Правила Участия в Мероприятии
5.1. Для того чтобы стать Участником Мероприятия и получить подарок, необходимо в период,
указанный в п. 3.1. настоящих Правил, совершить следующие действия:
-

зарегистрироваться на Сайте Мероприятия – prostokvashino.kz;
подтвердить свое желание на участие в Мероприятии и согласие с настоящими

Правилами;
-

выполнить действия, направленные на накопление баллов;

-

сделать заказ подарка в

онлайнкаталоге на Сайте Мероприятия.
5.1.1. Под регистрацией на Сайте Мероприятия понимается заполнение потенциальным
Участником формы регистрации с указанием следующей информацию о себе: имя, фамилия,
отчество, адрес электронной почты, дата рождения, телефон, город проживания.
После отправки регистрационных данных, потенциальному Участнику необходимо подтвердить
свое участие в Мероприятии и согласие с настоящими Правилами, перейдя по ссылке в письме,
отправленном Организатором потенциальному Участнику на адрес его электронной почты.
5.1.2. В течение срока проведения Мероприятия Участник может заработать баллы (название на
сайте – Акции) следующими способами:
5.1.2.1. активация Участником кодов от молочных продуктов «Простоквашино», произведенных
в Российской Федерации или Республике Казахстан на сайте Мероприятия:
5.1.2.1.1. за активацию 1 (одного) кода от сливочного масла (180 г, 72,5% жирности; 180 г, 82%
жирности) «Простоквашино» Участник получает 5 баллов;
5.1.2.1.2. за активацию 1 (одного) кода от творога (220 г, 2%; 220 г, 5%; 220 г, 9%)
«Простоквашино» Участник получает 5 баллов;
5.1.2.1.3. за активацию 1 (одного) кода от зернового творога (350 г, 7%) «Простоквашино»
Участник получает 5 баллов;
5.1.2.1.4. за активацию 1 (одного) кода от зернового творога (130 г, 7%) «Простоквашино»
Участник получает 4 балла;
5.1.2.1.5. за активацию 1 (одного) кода от сметаны (315 г, 15%; 315 г, 20%; 315 г, 25%)
«Простоквашино» Участник получает 4 балла;
5.1.2.1.6. за активацию 1 (одного) кода от сметаны (180 г, 15%; 180 г, 20%; 180 г, 25%)
«Простоквашино» Участник получает 3 балла.
5.1.2.1.7. за активацию 1 (одного) кода от мягкого творога (180 г, 0%; 180 г, 5%) «Простоквашино»
Участник получает 3 балла.

5.1.2.1.8. за активацию 1 (одного) кода от ультрапастеризованного молока (950 мл, 1,5%; 950 мл,
2,5%; 950 мл, 3,2%; 950 мл, 6%) «Простоквашино» Участник получает 1 балл.
Каждый Участник может в течение 30 суток активировать не более 80 кодов
5.1.3. Для заказа подарка в онлайн – каталоге на Сайте Мероприятия пользователю необходимо
перейти в раздел «Подарки» на Сайте Мероприятия, находящему по адресу http://prostokvashino.kz/;
выбрать в данном разделе подарок, на который Участнику Мероприятия хватает баллов;
осуществить заказ выбранного подарка. После заказа подарка Участник получит письмо на e-mail с
инструкцией по получению подарка, количество баллов у Участника уменьшится на количество
баллов равное стоимости в баллах выбранного Подарка. Если пользователь заказал подарок
предусматривающий получение промокода на покупку на сайте, то промокод высылается
пользователю на e-mail в течение 10 дней после осуществления заказа.
5.2. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в п. 4.1. настоящих Правил,
действий, указанных в п. 5.1 настоящих Правил, признается согласием Участника на участие в
Мероприятии и соблюдения настоящих Правил, в том числе на предоставление, на сбор, хранение,
использование, обработку и передачу (включая трансграничную передачу) своих персональных
данных и изображения, предоставленных при регистрации.
5.3. Зачисление баллов Организатором Мероприятия осуществляется в порядке, указанном по
адресу: http://prostokvashino.kz/
5.4. Количество набранных баллов Участником отображается в специальном разделе личного
кабинета Участника на Сайте Мероприятия.
5.5. Идентификация Участников в целях проведения настоящего Мероприятия осуществляется
по адресу электронной почты, который Участник указывает в соответствии с п. 5.1.1. настоящих
Правил.
5.6. Данные, указанные Участником в соответствии с п. 5.1.1. настоящих Правил, отображаются
в личном кабинете Участника на Сайте Мероприятия.
5.7. К участию в Мероприятии Организатор не допускает:
5.7.1. Участников, совершивших действия, предусмотренные п. 5.1 настоящих Правил, с
нарушением сроков, установленных п. 3.1. настоящих Правил;
5.7.2. Участников, не соответствующих требованиям, предусмотренным разделом 4 настоящих
Правил.
5.8. Организатор имеет право заблокировать Участника Мероприятия (блокировка всех действий
в Личном кабинете на Сайте Мероприятия) по своему усмотрению и впоследствии отказать ему в
получении подарков и в дальнейшем участии в Мероприятии.
5.9. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.

6. Подарочный фонд Мероприятия
6.1. Подарочный фонд Мероприятия состоит из подарков расположенных в специальном разделе:
6.1.1. «Онлайн-каталог» на Сайте Мероприятия;
6.1.2. «Совет акционеров» на Сайте Мероприятия.
6.2. Наименование и количество подарков устанавливаются и обновляются по решению
Организатора Мероприятия.
6.3. Подарочный код мероприятия включает в том числе и промокоды интернет-магазина
«Технодом».
6.3.1.

Промокод

–

купон

в

виде

сгенерированного

уникального набора

символов,

предоставляющий право его владельцу получить определенную скидку на Товар. Отпуск Товара
производится по выбору предъявителя промокода: Товар из категорий интернет-магазина
http://www.technodom.kz/, участвующие в Акции «Фабрика Подарков Простоквашино», на сумму
предъявленного промокода. В случае, если стоимость приобретаемого Товара превысит сумму,
указанную на промокоде, то приобретатель Товара производит доплату разницы, если стоимость
Товара окажется меньше суммы промокода, то разница предъявителю промокода не возмещается.
6.3.2. Товары из
Подарков

следующих категорий интернет-магазина участвуют в Акции «Фабрика

Простоквашино»:

Электрические

печи;

Настольные

электроплиты;

Блендеры;

Вафельницы; Весы кухонные; Грили; Йогуртницы; Сендвичницы; Диспенсеры; Кухонные
комбайны; Миксеры; Мультиварки; Мясорубки; Пароварки; Соковыжималки; Термопоты; Тостеры;
Фильтры для воды; Фритюрницы; Хлебопечки; Электрические чайники; Казаны; Кастрюли; Ковши;
Сковороды и сотейники; Чайники и френч-прессы; Пикник; Ножи и наборы ножей; Мантоварки;
Термостойкая посуда; Наборы посуды; Посуда для сервировки стола; Контейнеры и ёмкости для
хранения; Доски разделочные; Измельчители и тёрки; Крышки для посуды; Термосы, фляжки;
Формы для выпечки; Для итальянской кухни; Аксессуары для кухни.
6.3.3. Промокода не подлежат обмену, денежные эквиваленты Промокода не выдаются.
6.3.4. Скидки по промокодам не могут суммироваться с другими акциями и предложениями
интернет магазина по адресу http://www.technodom.kz
6.3.5. Скидка по промокоду действует только на один товар в корзине.
6.3.6. Подарочный промокод можно использовать только один раз.
6.3.7. Все подарочные промокоды действительны и могут быть использованы только до
31.12.2017 года.
6.3.8. На один товар в корзине можно применить только один промокод со скидкой.

7. Порядок определения обладателей подарков Мероприятия
7.1. Обладателями подарков настоящих Правил, признаются Участники:
- набравшие в период, предусмотренный пунктом 3.1. настоящих Правил, необходимое
количество баллов для получения подарка в соответствии с настоящими Правилами,

совершившие действия, предусмотренные п. 8.2.3 и получившие уведомления Организатора
Мероприятия.
7.2. Обладателями подарков признаются Участники:
- определённые Организатором, среди зарегистрировавших хотя бы один код в период
проведения розыгрыша. Период розыгрыша начинается с момента опубликования информации
о розыгрыше на сайте в специальном разделе и заканчивается после достижения суммарного
количества набранных Участниками баллов, указанного в специальном разделе сайта.
7.3. Ни при каких обстоятельствах никакой из призов, предусмотренных настоящим
Мероприятием, не может быть заменен денежным эквивалентом его стоимости.

8. Порядок вручения подарков
8.1. Информация о количестве набранных баллов будет доступна Участнику после выполнения
действий, указанных в п. 5.1.1. настоящих правил, в Личном кабинете на Сайте Мероприятия.
8.2. Для того чтобы получить один из подарков, указанных в п. 6.1.1 настоящих Правил,
Участнику необходимо:
8.2.1. Осуществить авторизацию на Сайте с использованием данных, указанных при регистрации;
8.2.2. Выбрать подарок из онлайн-каталога подарков Мероприятия, размещенного в специальном
разделе «Онлайн-каталог» на Сайте Мероприятия, который соответствует количеству баллов в
личном кабинете Участника;
8.2.3. Оформить Заказ, заполнив специальную форму «оформление заказа».
8.3. Доставка подарка в пределах Республики Казахстан осуществляется за счет Организатора
Мероприятия.
8.3.1. Точные сроки доставки подарков сообщаются Участнику по телефону, указанному им при
регистрации на Сайте Мероприятия. Cрок доставки подарков не может превышать 60 календарных
дней
8.3.2.. При получении подарка Участнику по запросу Организатора Мероприятия необходимо
предъявить документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Республики
Казахстан.
8.4. Организатор оставляет за собой право дополнительно запросить: отсканированную копию
документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Республики Казахстан,
для подтверждения сведений, указанных при регистрации в соответствии с п. 5.1.1 настоящих
Правил, на любом этапе проведения Мероприятия. При этом Участнику необходимо предоставить
запрашиваемую информацию в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения
соответствующего запроса Организатора Мероприятия. Указанная информация запрашивается в
целях противодействия мошенническим действиям. После подтверждения личности Организатор
имеет право хранить паспортные данные Участника.

8.5. После заказа одного из подарков, в соответствии с п. 8.2 настоящих Правил, количество
баллов, необходимых для заказа такого подарка, считаются недействительным и не может быть в
дальнейшем использованы в рамках Мероприятия.
8.5. Организатор Мероприятия не осуществляет повторную рассылку и доставку подарков, в
случае неверно указанных данных Участником Мероприятия.
8.6. Обязательства Организатора Мероприятия относительно качества подарков ограничены
гарантиями, предоставленными их изготовителями (поставщиками). Претензии относительно
качества подарков должны предъявляться непосредственно производителям этих подарков или
импортерам в Республику Казахстан. Целостность и функциональная пригодность подарков должна
проверяться Участниками непосредственно при получении подарка. Внешний вид оригинальных
подарков может отличаться от их изображения в рекламных материалах.
8.7. Уплата индивидуального подоходного налога в связи с получением Приза осуществляется
Организатором в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Все иные платежи, в том
числе обязательные платежи в бюджет, а также иные расходы и затраты, которые могут возникнуть
в связи с получением Приза, должны оплачиваться самостоятельно соответственно Победителем,
получающим Приз.

9. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Мероприятия
9.1. Правила Мероприятия в полном объеме для открытого доступа размещаются
на Сайте Мероприятия.
9.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Мероприятия
или об иных существенных событиях, связанных с проведением Мероприятия,
производится

путем

публикации

информации

на

Сайте

Мероприятия

www.prostokvashino.kz.
9.3. Организатор Мероприятия вправе использовать иные средства массовой
информации для размещения объявления о проведении Мероприятия и иные
рекламно- информационные материалы.

10. Авторские права
10.1. Участники гарантируют, что высланные Организатору Мероприятия материалы не
нарушают прав Участников или каких-либо прав третьих лиц (в том числе авторских и смежных
прав, а также прав на средства индивидуализации).
10.2. В случае предъявления к Организатору каких-либо претензий и/или исков со стороны
третьих лиц в связи с незаконным использованием Участником размещаемых и/или высланных
материалов, Участник обязуется самостоятельно урегулировать такие претензии и/или иски
полностью, освободив Организатора Мероприятия от ответственности, в том числе от любых выплат
в пользу таких лиц.

11. Порядок хранения невостребованных подарков и порядок их востребования
11.1. В случае невозможности связи Организатора по предоставленным пользователем
контактным данным при регистрации в течение 10 (десяти) дней, Организатор вправе аннулировать
заказ подарка без возврата баллов пользователю.

«ПРОСТОКВАШИНО СЫЙЛЫҚТАР ФАБРИКАСЫ» АТТЫ ЖАРНАМАЛЫҚ
ІС-ШАРА ӨТКІЗУ ЕРЕЖЕЛЕРІ
3. Іс-шара өткізу мерзімдері
3.1. Іс-шара өткізу мерзімі:
- Іс-шараның басталуы – 14 сәуір 2016 жыл, Іс-шараның аяқталуы –
31 желтоқсан 2017 жыл.
Аталған мерзімге мыналар кіреді:
Іс-шараға Қатысушыларды тіркеу және онлайн-каталоктан сыйлықтарға тапсырыс беру мерзімі.
4. Іс-шараға Қатысушыларға қойылатын талаптар
4.1. Іс-шараға жасы 18 келген және Іс-шара өткізу кезеңінде тұрақты Қазақстан

Республикасы аумағында тұратын, Қазақстан Республикасының азаматтары, шетел
азаматтары және азаматтығы жоқ адамдар (әрі қарай-Қатысушы) қатыса алады.
4.3. Төменде көрсетілген тұлғалардың Іс-шараға қатысуына рұқсат етілмейді:
а) Ережелердің 4.1. тармағының талаптарына сәйкес келмейтін Қатысушылар;
б) Ұйымдастырушының қызметкерлері мен өкілдері;
в) Ұйымдастырушымен шарттық қарым - қатынасы бар, Науқанды әзірлеуге, ұйымдастыруға
және өткізуге қатысты жарнамалық агенттіктердің қызметкерлері мен өкілдері;
4.3. Іс-шараға Қатысушылар Қазақстан Республикасының заңдарымен және осы Ережелермен
белгіленген құқықтарға ие болып табылады және міндеттемелер көтереді.

5. Іс-шараға қатысу Ережелері
5.1. Іс-шараға Қатысушы атанып, сыйлық алу үшін осы Ережелердің 3.1. тармағында көрсетілген
мерзімде мынадай әрекеттер жасау керек:
-

Іс-шараның – prostokvashino.kz Сайтына тіркелу;

-

Іс-шараға қатысуға ықыластығын және осы Ережелермен келісетінін растау;

-

Ұпайлар жинауға бағытталған әрекеттерді орындау;
Іс-шара Сайтындағы онлайн-каталогтан сыйлықтарға тапсырыс беру.

5.1.1. Іс-шара Сайтында тіркелу деп, әлеуетті Қатысушының өзі туралы мынадай мәліметтер:
аты, тегі, әкесінің аты, электрондық поштасының мекен-жайы, туылған күні, телефон, тұратын
қаланы - көрсетумен, тіркеу құжатын толтыру болып танылады.
Тіркеу деректерін жолдаған соң, әлеуетті Қатысушы, оның электрондық поштасына
Ұйымдастырушы тарапынан әлеуетті Қатысушыға жолданған хаттағы сілтеме бойынша өтіп, өзінің
Іс-шараға қатысуға ықыластығын және осы Ережелермен келісетіндігін растау керек.
5.1.2. Іс-шара өткізу мерзімінде Қатысушы келесідей әдістермен ұпай (сайтта «Акциялар» - деп
аталған) жинай алады:

5.1.2.1. Қатысушы Ресей Федерациясында немесе Қазақстан Республикасында өндірілген
«Простоквашино» сүтті тағамдардың кодтарын Іс-шара сайтында белсендіреді:
5.1.2.1.1. «Простоквашино» сары майының

(180 г, майлылығы 72,5%; 180 г, майлылығы 82%)

1 (бір) кодын белсендіргені үшін Қатысушы 5 ұпай алады;
5.1.2.1.2. «Простоквашино» сүзбесінің

(220 г, 2%; 220 г, 5%; 220 г, 9%)

1 (бір) кодын

белсендіргені үшін Қатысушы 5 ұпай алады;
5.1.2.1.3. «Простоквашино» түйіршікті сүзбесінің (350 г, 7%) 1 (бір) кодын белсендіргені үшін
Қатысушы 5 ұпай алады;
5.1.2.1.4. «Простоквашино» түйіршікті сүзбесінің (130 г, 7%) 1 (бір) кодын белсендіргені үшін
Қатысушы 4 ұпай алады;
5.1.2.1.5. «Простоквашино» қаймағының

(315 г, 15%; 315 г, 20%; 315 г, 25%) 1 (бір) кодын

белсендіргені үшін Қатысушы 4 ұпай алады;
5.1.2.1.6. «Простоквашино» қаймағының

(180 г, 15%; 180 г, 20%; 180 г, 25%) 1 (бір) кодын

белсендіргені үшін Қатысушы 3 ұпай алады.
5.1.2.1.7. «Простоквашино» жұмсақ сүзбенің (180 г, 0%; 180 г, 5%) 1 (бір) кодын белсендіргені
үшін Қатысушы 3 ұпай алады.
5.1.2.1.8. «Простоквашино» жұмсақ сүзбенің (950 мл, 1,5%; 950 мл, 2,5%; 950 мл, 3,2%; 950 мл,
6%) 1 (бір) кодын белсендіргені үшін Қатысушы 1 ұпай алады.
Әрбір қатысушы 30 тәулік ішінде 80-нен аспайтын кодты іске қоса алады.
5.1.3. Іс-шара Сайтындағы онлайн-каталогтан сыйлықтарға тапсырыс беру үшін пайдаланушы
Ісшара Сайтындағы

http://prostokvashino.kz/shop мекен-жайында орналасқан «Сыйлықтар»

тарауынан Іс-шараға Қатысушының ұпайы жететіндей сыйлық таңдап, таңдаған сыйлыққа тапсырыс
ресімдеуге тиіс. Тапсырыс берілген соң Қатысушының e-mail –ына сыйлық алу бойынша нұсқамахат келеді, Қатысушының ұпайларының саны таңдаған Сыйлығының ұпай түріндегі бағасына сәйкес
азаяды. Егер қолданушы промокодты алуды қарастырған сыйлыққа тапсырыс берсе, промокод
қолданушының e-mail-іне тапсырыс берілгеннен кейін 10 күн ішінде жіберіледі.
5.2. Осы Ережелердің 4.1.т. көрсетілген тұлғаның осы Ережелердің 5.1. тармағында аталған
әрекеттерді жасауы Қатысушының Іс-шараға қатысуға және осы Ережелерді орындауға келісімі,
оның ішінде өзінің жеке деректері мен тіркеу барысында ұсынған суретін ұсынуға, жинақтауға,
сақтауға, пайдалануға, өңдеуге және тапсыруға (трансшекаралық тапсыруды қоса) келісімі деп
танылады.
5.3. Іс-шара Ұйымдастырушының тарапынан ұпай қосу http://prostokvashino.kz/ мекен-жайында
көрсетілген тәртіппен жүргізіледі.
5.4. Қатысушы жинаған ұпайларының саны Қатысушының Іс-шара Сайтындағы жеке кабинетінің
арнайы тарауында көрсетіледі.

5.5. Осы Іс-шараны өткізу мақсатындағы, Қатысушыларды сәйкестендіру Қатысушы тарпынан
осы Ережелердің 5.1.1. т.т. сәйкес көрсетілген электрондық поштаның мекен-жайында жүзеге
асырылады.
5.6. Қатысушы осы Ережелердің 5.1.1. т.т. сәйкес көрсеткен деректер Қатысушының Іс-шара
Сайтындағы жеке кабинетінде көрсетіледі.
5.7. Ұйымдастырушы Іс-шараға мыналардың қатысуына жол бермейді:
5.7.1. Осы Ережелердің 5.1. тармағында қарастырылған әрекеттерді осы Ережелердің 3.1.
тармағында көрсетілген мерзімдерді бұзумен жүргізген Қатысушылар;
5.7.2. Осы Ережелердің 4 тарауында қарастырылған талаптарға сәйкес келмейтін Қатысушылар.
5.8. Ұйымдастырушы өз қарауынша Іс-шараға Қатысушыны бұғаттауға (Іс-шара Сайтындағы
жеке кабинеттегі барлық әрекеттерді бұғаттау) және келешекте сыйлық беруден және Іс-шараға
қатыстырудан бас тартуға құқылы.
5.9. Осы Ережелермен қарастырылмаған, өзге жағдаяттардың барлығында Ұйымдастырушы мен
Қатысушы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады.

6. Іс-шараның сыйлықтар қоры
6.1. Іс-шараның сыйлықтар қоры арнайы тарауда орналастырылған сыйлықтардан тұрады:
6.1.1. Іс-шара Сайтындағы «Онлайн-каталог»;
6.1.2. Іс-шара Сайтындағы «Акционерлер кеңесі».
6.2. Сыйлықтардың атаулары мен саны Іс-шара Ұйымдастырушының шешімімен белгіленеді
және жаңартылады.
6.3. Іс-шараның

сыйлықтық промокоды сондай-ақ «Технодом» интернет дүкенінің

промокодтарын да қамтиды.
6.3.1. Промокод – бірегей символдардан туындаған жиынтық. Ол купон түрінде болады және өз
иесіне Тауарға деген белгілі бір жеңілдікті қамтамасыз етеді. Купонды берушінің қалауынша Тауар
http://www.technodom.kz/

интернет дүкенінен «Простоквашино сыйлықтар фабрикасының»

акциясына қатысатын тауарлардан ұсынылған промокод сомасына таңдалып алынады.

Егер

таңдалған Тауардың бағасы промокодта белгіленген сомадан үлкен болса, Тауарды алушы
айырмашылықты өз қалтасынан өтей алады. Ал егер таңдалған Тауардың бағасы промокодта
белгіленген сомадан аз болса, айырмашылық қайтарылмайды.
6.3.2. «Простоквашино сыйлықтар фабрикасы» акциясына интернет дүкеннің келесі тауарлары
қатысады: электр пештері; үстелге қойылатын электр плиталары; блендерлер; вафли жасағыштар;
асүйлік таразы; грильдер; йогурт жасағыштар; сендвич жасағыштар; диспенсерлер; ас үйлік
комбайндар; миксерлер; әмбебап ас әзірлегіштер; ет тартқыштар; буға пісіргіштер; шырын
жасағыштар; термопоттар; тостелер; су тазалайтын фильтрлер; фритюрницалар; нан жасайтын
пештер; электр шәйнектер; қазандар; кәстрөлдер; ожаулар; табалар мен сотейниктер; шәйнектер мен
френч-престер; пикник; пышақтар мен пышақтар жиынтығы; манты пісіретін ыдыстар; қызуға

шыдамды ыдыстар; ыдыстар жиынтығы; үстелді жабдықтауға арналған ыдыстар; контейнерлер мен
сақтауға арналған ыдыстар; азық-түлікті турайтын тақтайлар;

ұсақтағыштар мен үккіштер;

ыдыстарға арналған қақпақтар; термостар, фляжкалар; пісіру қалыптары; итальяндық ас үй үшін; ас
үйге арналған аксессуарлар.
6.3.3. Промокод айырбастауға келмейді, оның ақшалай эквиваленті берілмейді.
6.3.4. Промокод бойынша жеңілдіктер http://www.technodom.kz интернет дүкенінің басқа да
акциялары және ұсыныстарымен қосылмайды.
6.3.5. Промокод бойынша жеңілдік кәрзеңкедегі бір ғана тауарға арналады.
6.3.6. Сыйлықтық промокодты тек бір рет қолдануға болады.
6.3.7. Барлық сыйлықтық промокодтар 31.12.2017 жылға дейін жарамды.
6.3.8. Кәрзеңкедегі бір тауарға тек бір промокодты қолдануға болады.

7. Іс-шара сыйлықтарын иеленушілерді анықтау тәртібі
7.1. Осы Ережелердің сыйлықтарын иеленушілер болып
- осы Ережелердің 3.1. тармағында қарастырылған мерзімде осы Ережелерге сәйкес, сыйлық
алу үшін қажетті мөлшерде ұпай жинап, 8.2.3. тармақта қарастырылған әрекеттерді жасаған және
Іс-шара Ұйымдастырушының хабарламасын алған Қатысушылар табылады .
7.2. Сыйлықтар иегерлері:
- Ұйымдастырушы ойын өткізу мерзімінде ең болмағанда, бір код тіркегендердің арасынан
анықталғандар болып табылады.

Ойын өткізу мерзімі сайттағы арнайы тарауда ойын өткізу

туралы ақпарат жарияланған сәттен басталып, Қатысушылар ұпайлардың, сайттың арнайы
тарауында көрсетілген, жиынтық санына жеткен соң аяқталады.
7.3. Ешбір жағдайларда да осы Іс-шарамен қарастырылған сыйлықтардың ешқайсысы оның
бағасының ақшалай баламасымен алмастырыла алмайды.

8. Сыйлықтарды табыстау тәртібі
8.1. Жиналған ұпайлар

туралы ақпарат

Қатысушы осы Ережелердің 5.1.1. тармағында

көрсетілген әрекеттерді орындаған соң, Іс-шара Сайтындағы жеке кабинетінде қолжетімді болады.
8.2. Осы Ережелердің 6.1.1. тармақшасында көрсетілген сыйлықтардың бірін алу үшін,
Қатысушы мынадай әрекеттерді орындау керек:
8.2.1. Тіркеу барысында көрсетілген деректерді қолданып, Сайтта авторлануды жүзеге асыру;
8.2.2. Іс-шара Сайтындағы арнайы, «Онлайн-каталог» тарауында орналастырылған Іс-шараның
сыйлықтар онлайн-каталогынан Қатысушының жеке кабинетіндегі ұпайлар санына сәйкес келетін
сыйлық таңдау;

8.2.3. Арнайы, «Сыйлыққа тапсырыс беру» нысанын толтырып, сыйлыққа Тапсырыс ресімдеу;
8.3. Қазақстан Республикасы шегінде сыйлықты жеткізу Іс-шара Ұйымдастырушының есебінен
жүргізіледі.
8.3.1. Сыйлықтар жеткізудің нақты күні Қатысушыға оның Іс-шара Сайтында тіркелу барысында
көрсеткен телефоны арқылы хабарланады.

Сыйлықтар жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күннен аса

алмайды.
8.3.2. Сыйлықты алу сәтінде

Қатысушы Іс-шара Ұйымдастырушының сұранысы бойынша

Қазақстан Республикасы заңдарына сәйкес жеке басын куәландыратын құжатты көрсетуге тиіс.
8.4. Ұйымдастырушы, Іс-шара өткізудің кез келген кезеңінде, қосымша ретінде, осы Ережелердің
5.1.1. тармақшасына сәйкес тіркелу барысында көрсеткен мәліметтерді растау мақсатында,
Қазақстан Республикасы заңдарына сәйкес жеке басын куәландыратын құжаттың сканерленген
көшірмесін сұрау құқығын өзінде сақтап қалады. Сонымен бірге, Қатысушы сұралған мәліметті
Ісшара Ұйымдастырушының тиісті сұранысын алған күннен бастап, 10 (он) күнтізбелік күн ішінде
беруге тиіс. Аталған мәлімет айлакерлік әрекеттердің алдын алу мақсатында сұралады.
Қатысушының жеке басын куәландырған соң, Ұйымдастырушы оның төлқұжат деректерін сақтауға
құқылы.
8.5. Осы Ережелердің 8.2. тармағына сәйкес, Сыйлықтардың біріне тапсырыс берілген соң,
ұпайлардың осындай сыйлыққа тапсырыс беру үшін қажетті саны жарамсыз болып есептеледі және
Іс-шара шегінде ары қарай қолдануға жатпайды.
8.5. Іс-шараға Қатысушы деректерін дұрыс көрсетпеген жағдайда, Іс-шара Ұйымдастырушы
сыйлықтарды қайта таратпайды және жеткізбейді.
8.6. Іс-шара Ұйымдастырушының сыйлықтардың сапасына қатысты міндеттемелері оларды
өндірушілердің (жеткізушілердің) берген кепілдіктерімен

шектелген. Сыйлықтардың сапасына

қатысты наразылықтар тікелей осы сыйлықтарды өндірушілерге немесе Қазақстан Республикасына
алып кірушілерге ұсынылу керек. Сыйлықтардың бүтіндігі мен функционалды жарамдылығын
Қатысушы нақты сыйлық алған кезде тексеріп алуға тиіс. Бірегей сыйлықтардың сыртқы көрінісі
олардың жарнамалық материалдардағы суреттерінен басқаша болуы мүмкін.
8.7. Жұлде алуға байланысты табыс салығын төлеу Қазақстан Республикасының заңнамасына
сәйкес Ұйымдастырушы тарапынан жүргізіледі. Қалған өзге төлемдерді, оның ішіндегі бюджетке
төленетін міндетті төлемдерді, сонымен қатар, Жүлде алуға байланысты пайда болуы мүмкін
шығындар мен шығыстарды Жүлде алатын Жүлдегер өзі төлеуге тиіс.

9. Іс-шара өткізу мерзімдері мен шарттары туралы хабарландыру тәсілдері мен тәртібі
9.1. Іс-шара өткізу Ережелері ашық қолжетімділік үшін толық көлемде Іс-шара Сайтында
орналастырылады.

9.2. Қатысушыларды Ережелер өзгергені, Іс-шара тоқтатылғаны және басқа да, іс-шара өткізуге
қатысы бар, елеулі оқиғалар туралы хабардар ету

Іс-шараның www.prostokvashino.kz сайтында

ақпарат жариялау арқылы жүргізіледі.
9.3. Іс-шара Ұйымдастырушы Іс-шара өткізілетіні туралы хабарландыру орналастыру үшін
бұқаралық ақпарат құралдарының өзге де түрлерін және басқа жарнамалық-ақпараттық материалдар
қолдануға құқылы.
10. Авторлық құқықтар
10.1. Қатысушылар Іс-шара

Ұйымдастырушыға жіберілген материалдар Қатысушылардың

немесе қандай да болмасын, үшінші тұлғалардың кез келген құқықтарын (оның ішінде авторлық
және іргелес құқықтарын, сол сияқты дараландыру құралдарын иелену құқықтарын) бұзбайтынына
кепіл болады.
10.2. Үшінші тұұлғалардың тарапынан Ұйымдастырушыға Қатысушы

орналастырған

және/немесе жолдаған материалдарды заңсыз пайдалануға қатысты қандай да болмасын
наразылықтар және/немесе талаптар ұсынылған жағдайда, Қатысушы,

Ұйымдастырушыны

жауапкершіліктен, оның ішінде осындай тұлғалардың пайдасына қандай да болмасын төлемдерден
босатып, осындай наразылықтарды және/немесе талаптарды өз бетінше реттеуге міндеттенеді.

11. Талап етілмеген сыйлықтарды сақтау тәртібі және оларды талап ету тәртібі
11.1. Ұйымдастырушы пайдаланушы тіркелу барысында берген байланыс деректері бойынша
10(он) күнтізбелік күн ішінде онымен байланыса алмаған жағдайда, Ұйымдастырушы сыйлыққа
тапсырысты пайдаланушыға ұпай қайтарусыз жоюға құқылы.

