ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
«СМОТРИ И ЛОВИ ПРИЗЫ M&M’S®»
1. Общие положения
2. Организатором Акции является ТОО «Progression CA»
(Прогрэшен Си Эй) (Адрес местонахождения: Республика
Казахстан, г.Алматы, ул. Сызганова, дом 1) по заказу ТОО
«Марс Казахстан» (далее – Заказчик Акции)
3. Наименование Акции: «СМОТРИ И ЛОВИ ПРИЗЫ M&M’S®» (далее
по тексту – «Акция»)
4. Территория проведения Акции – Республика Казахстан.
5. Общий срок проведения Акции – с 1 июля 2021 года по 31 августа
2021 года включительно (далее по тексту – «Период проведения
Акции»).
5..1. ВНИМАНИЕ: Независимо от сроков, указанных на упаковках
драже торговой марки «M&M’s®» и «Skittles®», в отношении
которых проводится Акция, стать участником Акции можно в
период с 1 июля 2021 года с 00 часов 00 минут по времени НурСултан по 31 августа 2021 года до 23 часов 59 минут по времени
Нур-Султан (обе даты включительно) (далее – Период приема
заявок на участие в Акции).
6. Официальные правила Акции (далее – Правила) размещаются на вебсайте www.mmspromo.kz (далее – Сайт).
7. Ознакомиться с Правилами и условиями проведения Акции можно на
Сайте или через информационную горячую линию 8-800-070-06-80
(бесплатно по Казахстану). Регистрация участников Акции на
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 Организатора Акции.

«ТАМАШАЛА ДА, M&M’S® ҰСТАП АЛ» НАУҚАНЫН
ӨТКІЗУ ЕРЕЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ҚАТЫСУ ШАРТТАРЫ

1. Жалпы ережелер
2. «Марс Қазақстан» ЖШС-ның (әрі қарай – Науқанға
Тапсырыс берушінің) тапсырысы бойынша «Progression CA»
(Прогрэшен Си Эй) ЖШС (әрі қарай – Науқанды
Ұйымдастырушы).
3. Науқанның атауы: «ТАМАШАЛА ДА, M&M’S® ҰСТАП
АЛ» (мәтін бойынша әрі қарай – «Науқан»).
4. Науқан өткізілетін аумақ – Қазақстан Республикасы.
5. Науқанды өткізудің жалпы мерзімі – 2021 жылдың 1 шілдесі
мен 2021 жылдың 31 тамызы аралығы (әрі қарай – «Науқанды
өткізу кезеңі»).
5.1. НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Науқан өткізілетін «M&M’s®» және
«Skittles®» сауда маркалары қаптамаларында көрсетілген
мерзімдерге қарамастан 2021 жылдың 1 шілдесі Нұр-Сұлтан қ.
уақыты бойынша 00 сағат 00 минуттан 2021 жылдың 31 тамызы
Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша 23 сағат 59 минутқа дейінгі кезеңде
Науқанға қатысуға болады (әрі қарай – Науқанға қатысу өтінімін
қабылдау кезеңі).
6. Науқанның ресми ережесі (әрі қарай – Ереже) www.mmspromo.kz
сайтына (әрі қарай – Сайт) жарияланады.
7. Науқан ережелерімен және оған қатысу шарттарымен Сайт
арқылы немесе 8-800-070-06-80 ақпараттық шұғыл байланыс желісі
(Қазақстан бойынша тегін) арқылы танысуға болады. Науқанға
қатысушылар ақпараттық шұғыл байланыс желісі арқылы өздері де,
кодтарын да тіркеуді іске асыра алмайды. Ақпараттық шұғыл
байланыс желісінің жұмыс режимі Науқанды Ұйымдастырушының
ұйғарымы бойынша кез келген уақытта операторлардың жұмыс
режимінен автоматты түрде ақпарат берудің жұмыс режиміне
өзгеруі мүмкін.

8. Акция проводится в целях стимулирования реализации драже
M&M’s® арахис, шоколад, криспи любого веса Skittles® фруктовый
йогурт, фрукты, кисломикс, фруктовым вкусом и острым ударом
(черный) любого веса (далее – Акционный продукт).
2. Условия, при соблюдении которых физическое лицо
становится участником Акции
2.1 К участию в Акции допускаются дееспособные граждане
Республики Казахстан и лица, имеющие вид на жительство в
Республике Казахстан, постоянно проживающие на
территории Республики Казахстан в период проведения
Акции, достигшие к моменту проведения Акции 14
(четырнадцати)
лет
(далее
–
Участник
Акции).
Несовершеннолетние лица (с 14 до 18 лет), родившиеся на
территории
Республики
Казахстан,
родители/законные
представители, которых являются гражданами Республики
Казахстан или лицами, имеющими вид на жительство в
Республике Казахстан, вправе участвовать в Акции только с
согласия одного из родителей/законного представителя.
2.2 К участию в Акции не допускаются: работники Организатора
Акции; лица, представляющие интересы Организатора Акции;
лица, признанные в установленном порядке аффилированными с
Организатором Акции; работники и представители третьих лиц,
имеющих установленные гражданско-правовые и иные отношения
с Организатором Акции и связанные с организацией и/или
проведением Акции; лица без гражданства и граждане других
государств, не имеющие вида на жительство в Республике
Казахстан.

8. Науқан салмағы кез келген M&M’s® жержаңғақ, шоколад, криспи
дражесін, Skittles® жемісті йогурт, жемістер, қышқыл микс, жеміс
дәмі және ащы дәм (қара) (әрі қарай – Науқандық өнім) сатуды
ынталандыру мақсатында өткізіледі.
2. Шарттар, оларды ұстанған
қатысушы атанады

жеке

тұлға

Науқанға

2.1.
Науқанға
іс-әрекетке
қабілетті
Қазақстан
Республикасының азаматтары және Науқан өткізіліп жатқан
кезеңде 14 (он төрт) жасқа толған Қазақстан Республикасы
аумағында тұрақты тұратын, Қазақстан Республикасында
тұруға берілген ықтиярхаты бар тұлғалар (әрі қарай – Науқанға
Қатысушы) қатыса алады. Қазақстан Республикасы аумағында
туылған, ата-анасы/заңды өкілдері Қазақстан Республикасының
азаматтары немесе Қазақстан Республикасында тұруға берілген
ықтиярхаты бар тұлғалар болып табылатын кәмелеттік жасқа
толмаған тұлғалар (14-18 жас аралығы)
Науқанға атаанасының/заңды тұлғасының біреуінің рұқсатымен ғана қатыса
алады.
2.2. Науқанға Науқанды Ұйымдастырушының қызметкерлері,
олардың отбасы мүшелері; Науқанды Ұйымдастырушының
мүддесін қорғайтын тұлғалар, сондай-ақ белгіленген тәртіппен
Науқанды Ұйымдастырушымен үлестес деп танылған тұлғалар,
Науқанды Ұйымдастырушымен, белгіленген азаматтық-құқықтық
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.

2.3 Участник – лицо, которое соответствует требованиям Правил и
которое в Период приема заявок на участие в Акции выполнило
требования, необходимые для участия в Акции.
3. Основные термины и условия, при соблюдении которых,
Участник Акции участвует в розыгрыше призов:
3.1 Основные термины:













Конфеты – игровые элементы в виде конфет M&M’s® и
Skittles®, которые Участник ловит в чашку. Игровой счет ведется
в конфетах.
Счет – число конфет, пойманных игроком за 1 минуту.
Отображается на экране по истечении игрового времени.
Игровое время – 1 (одна) минута, которая выделяется игроку на
прохождение каждого уровня.
Уровень – градация сложности игры. В игре существует три
уровня: первый – -стартовый без призов. Второй – более сложный
с Моментальными призами M&M’s®. Третий – самый сложный с
Еженедельными(суперпризами) призами M&M’s®/Skittles®.
Дополнительный игровой элемент Бомба – игровой элемент в
виде искрящейся бомбы. Попадая в чашку, бомба взрывает ее.
Уровень считается не пройденным.
Дополнительный игровой элемент Двойной M&M’s® –
игровой элемент в виде конфеты M&M’s® с цифрой 2. Попадая в
чашку, в течение 10 секунд удваивает новые пойманные
конфеты.
Дополнительный игровой элемент «Зеленый светящийся
Skittles®» - конфета зеленого цвета, поймав которую появляются
кошачьи лапки, растягивающие чашку, чтобы ловить конфеты
было проще.
Дополнительный игровой элемент Желтый светящийся
M&M’s® – призовая конфета, которая появляется на 2 уровне

2.3. Қатысушы – Науқанға қатысуға өтінім қабылдау кезеңінде
Науқанға қатысу үшін қойылатын талаптарды орындаған, Ереженің
талаптарына сәйкес келетін тұлға.
3. Негізгі терминдер және жүлделер ұту ойынына қатысу үшін
Науқанға Қатысушы сақтауы тиісті шарттар:
3.1. Негізгі терминдер:















Кәмпиттер – Қатысушы шыныаяққа ұстап алатын M&M's®
кәмпиті түріндегі ойын элементтері. Ойын есебі
кәмпиттермен жүргізіледі.
Есеп – ойыншының 1 минут ішінде ұстап алған
кәмпиттерінің саны. Ойын уақыты аяқталғаннан кейін
экранда көрсетіледі.
Ойын уақыты – әр деңгейді өту үшін ойыншыға берілетін
1 минут.
Деңгей – ойынның күрделілік сатысы. Ойында үш деңгей
бар: біріншісі – бастапқы деңгей, жүлдесіз. Екіншісі –
M&M’s® лездік жүлделері бар анағұрлым күрделі.
Үшіншісі – M&M’s®/Skittles® Апта сайынғы жүлделері
(супержүлделер) бар ең күрделі.
Бомба қосымша ойын элементі – ұшқын шығатын бомба
түріндегі ойын элементі. Шыныаяққа түскен бомба
жарылады. Деңгей өтілмеген болып саналады.
Еселенген M&M's® қосымша ойын элементі – 2 саны бар
M&M's® кәмпиті түріндегі ойын элементі. Шыныаяққа
түсіп, 10 секунд ішінде жаңа түскен кәмпиттерді еселейді.
«Жасыл жарқыраған Skittles®» қосымша ойын элементі
– бұл кәмпиттерді ұстап алу оңай болу үшін шыныаяқты
созып, мысықтың табандары пайда болатын жасыл түсті
кәмпит.
Сары жарқыраған M&M’s® қосымша ойын элементі –
ойынның 2 деңгейінде пайда болатын сыйлық кәмпиті.







3.2

игры. Поймав желтый светящий M&M’s®, Участник выигрывает
Моментальный приз.
Дополнительный игровой элемент Желтый светящийся
Skittles® – призовая конфета, которая появляется на 3 уровне
игры. Поймав желтый светящийся Skittles®, Участник
выигрывает Моментальный приз.
Дополнительный игровой элемент Красный светящийся
M&M’s®/ Skittles® – призовая конфета, которая появляется на 3
уровне игры. Поймав красный светящийся M&M’s®/Skittles®,
Участник выигрывает Еженедельный приз(суперприз).
Дополнительный игровой элемент «Радужный Skittles®» разноцветная конфета, поймав которую появляется жираф и
съедает все конфеты из чашки. Уровень считается не
пройденным.
Для того, чтобы стать участником Акции и получить
возможность выиграть приз, необходимо выполнить
следующие действия, в срок с 01 июля 2021 года с 00 часов 00
минут по времени г.Нур-Султан по 31 августа 2021 года до 23
часов 59 минут по времени г. Нур-Султан:

Сары жарқыраған M&M’s® ұстаған Қатысушы Лездік
жүлде ұтады.
 Сары жарқыраған Skittles® қосымша ойын элементі –
ойынның 3 деңгейінде пайда болатын сыйлық кәмпиті.
Жарқыраған Skittles® ұстаған Қатысушы Лездік жүлде
ұтады.
 Қызыл жарқыраған M&M’s®/ Skittles® қосымша ойын
элементі – ойынның 3 деңгейінде пайда болатын сыйлық
кәмпиті. Жарқыраған M&M’s®/Skittles® ұстаған Қатысушы
Апта сайынғы жүлде (супержүлде) ұтады.
 «Түрлі түсті Skittles®» қосымша ойын элементі – оны
ұстаған жағдайда керік пайда болып, шыныаяқтағы барлық
кәмпитті жеп қояды. Деңгей өтпеген болып саналады.
3.2. Науқанға қатысып, жүлде ұтып алу мүмкіндігіне ие болу үшін
2021 жылдың 1 шілдесі Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша 00 сағат
00 минут пен 2021 жылдың 31 тамызы Нұр-Сұлтан қ. уақыты
бойынша 23 сағат 59 минут аралығы мерзімінде келесі ісәрекеттерді орындау керек:

3.2.1. mmspromo.kz Сайтына кіріңіз;
3.2.1 Зайти на Сайт mmspromo.kz;
3.2.2. Келесі қадамдардан тұратын Сайтқа қысқаша тіркелу керек:
3.2.2 Пройти короткую регистрацию на Сайте, состоящую из:
 фамилии и имени, которые должны совпадать с документами
 құжаттағыға сәйкес келетін тегі мен аты
 номера мобильного телефона, оформленного непосредственно на
 Қатысушының атына тікелей ресімделген ұялы телефон
самого Участника
нөмірлері
 Город
 Қаласы
 Email
 Email-і


3.2.3 подтвердить номер мобильного телефона, путем ввода короткого 3.2.3. тіркеу деректерінде көрсетілген ұялы телефон нөміріне SMS
кода для входа на Сайт (далее – Кода из SMS), полученного арқылы келген Сайтқа (әрі қарай – SMS-тегі код) кіруге арналған
посредством SMS на номер мобильного телефона, указанного в қысқаша кодты енгізу арқылы ұялы телефон нөмірін растау;
регистрационных данных;
3.2.3.1 В подтверждение успешной регистрации на Сайте выводится
всплывающее электронное информационное сообщение и
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
пройденных сессиях игр, наименования и количество выигранных
призов.
3.2.3.2 После прохождения регистрации, участнику открывается
возможность сыграть в игру 1-го уровня.
3.2.4 Сыграть не менее одного уровня игры, после которого
открываются новые уровни для получения Призов
(моментальных/еженедельных) на Сайте.

3.2.3.1.
Сайтқа сәтті тіркелуіңізді растау ретінде жыпылықтап
шығатын электронды ақпараттық хабарлама пайда болады және
Науқанға Қатысушыға бірегей нөмір беріледі, ол нөмір Науқанға
Қатысушының ұялы телефон нөміріне сәйкес келеді және оған
«Жеке кабинет» ашылады, ол Науқанға Қатысушының виртуалды
аккаунты болып табылады. «Жеке кабинетте» өткен ойын
сессиялары, ұтып алынған жүлделердің атауы мен саны туралы
ақпарат бар.
3.2.3.2.
Тіркелуден өткеннен кейін қатысушыға 1-ші
деңгейдегі ойын ойнау мүмкіндігі ашылады.
3.2.4. Ойынның кем дегенде бір деңгейін ойнау керек, содан кейін
Сайттан Жүлде (лездік/апта сайынғы) алу үшін жаңа деңгейлер
ашылады.
4.
Қатысушының SMS-тегі кодты қалпына келтіру мүмкіндігі
бар. SMS-тегі Кодты қалпына келтіру туралы өтінімді Науқанды
өткізу кезеңінде жіберуге болады. Сайтқа тіркелу/авторласу
нысанындағы SMS-тегі Кодты қалпына келтіру үшін SMS-тегі
кодты қайта сұрау қажет. Содан кейін тіркелу кезінде көрсетілген
ұялы телефон нөміріне SMS-тегі жаңа Код жіберіледі.

4

Участнику доступно восстановление Кода из SMS. Запрос на
восстановление Кода из SMS может быть отправлен в течение
Периода проведения Акции. Для восстановления Кода из SMS в
форме регистрации/авторизации на Сайте необходимо повторно
запросить Кода из SMS. После этого на номер мобильного телефона,
указанный при регистрации, будет выслан новый Код из SMS.

5

Один Участник Акции с одного уникального номера мобильного
телефона может зарегистрировать не более одной регистрационной
формы.

6

Один и тот же номер мобильного телефона может быть использованы 6.
Бір ұялы телефон нөмірін бір ғана Науқанға Қатысушы
только одним Участником Акции.
пайдалана алады.
7.
Тіркеу кезінде көрсетілген барлық деректер сенімді болуы
Все данные, указанные при регистрации, должны быть
тиіс.
Сайтқа
тіркелу кезінде көрсетілген аты-жөні жеке басын
достоверными. В случае несовпадения Имени и Фамилии, указанных
куәландыратын құжаттағыға сәйкес келмеген жағдайда Науқанды
при регистрации на Сайте с документами, удостоверяющими

7

5.
Науқанның бір Қатысушысы ұялы телефонның бір бірегей
нөмірінен бір тіркеу нысанын тіркей алады.

8

9

личность, Организатор Акции вправе отказать в выдаче выигранных
таким лицом Призов.
Приобрести Любой M&M’s® или Skittles® в количестве не менее 1
(одной) единицы, с подтверждением покупки Акционного продукта,
в виде полученного в торговой точке кассового чека с указанием
товарной позиции Акционного продукта, указанного в п.8 и
сохранить кассовый чек до конца периода Акции;

Ұйымдастырушы мұндай тұлғаның жеңіп алған Жүлделерін
беруден бас тартуға құқылы.
8. Науқандық өнімді сатып алуды растай отырып, сауда орнынан
алынған 8-тармақта көрсетілген Науқандық өнімнің тауар
позициясы көрсетілген касса чегі түрінде 1 (бір) бірліктен кем емес
мөлшерде кез келген M&M’s® немесе Skittles® сатып алу және
касса чегін Науқан кезеңінің соңына дейін сақтап қою қажет;

Последовательно пройти следующие уровни:
 1 (первый)уровень (стартовый): Участнику необходимо
успешно пройти игру на Сайте, словив в чашку 50
падающих конфет за игровое время. Данный уровень не
предполагает выигрыши призов. После того, как Участник
успешно завершит 1-й уровень, он может перейти на
следующий уровень.
 2 (второй) уровень: Участнику необходимо словить в чашку
100 падающих конфет и желтый светящий M&M’s®.
 На данном уровне появляются Дополнительный игровой
элемент «Бомба», «Двойной M&M’s®»
 1 пойманный Желтый светящийся M&M’s® – выигрыш
Моментального приза M&M’s®.
При успешном прохождении второго уровня, открывается третий
уровень.
 3 (третий) уровень: Участнику необходимо сканировать любое
изображение торгового знака M&M’s® или Skittles®. Для
этого необходимо открыть браузеру доступ к камере и
сканировать изображение торгового знака
M&M’s® или Skittles® на светлом однородном фоне.
 Участнику необходимо производить такое сканирование один
раз в сутки.
 В случае если сканирование не удалось произвести, Участнику
доступна возможность сканирования штрих-кода любого из

9. Келесі деңгейлерді жүйелі түрде өту керек:
• 1 (бірінші) деңгей (бастапқы): Қатысушы Сайтта ойыннан сәтті
өтіп, ойын уақыты ішінде шыныаяққа құлап жатқан 50 кәмпитті
ұстап алуы керек. Бұл деңгейде жүлде ұту қарастырылмаған.
Қатысушы 1-ші деңгейді сәтті аяқтағаннан кейін келесі деңгейге
өтуі мүмкін.




2 (екінші) деңгей: Қатысушы шыныаяққа құлап жатқан 100
кәмпит пен сары жылтыраған M&M's® ұстап алуы қажет.
Бұл деңгейде «Бомба», «Еселенген M&M's®» қосымша
ойын элементі пайда болады
Ұстап алған 1 Сары жылтыраған M&M's ® - M&M's® лездік
жүлдесінің ұтысы.

Екінші деңгейден сәтті өткен жағдайда үшінші деңгей ашылады.





3 (үшінші) деңгей: Қатысушы M&M's® немесе Skittles®
сауда белгісінің кез келген суретін сканерлеуі қажет. Ол
үшін браузердің камераға қолжетімділігін ашып, M&M's®
немесе Skittles® сауда белгісінің суретін ашық түсті біртекті
фонда сканерлеу қажет.
Қатысушы тәулігіне бір рет қана сканерлеуі қажет.
Сканерлеу мүмкін болмаған жағдайда, Қатысушыға
M&M's® немесе Skittles® өнімдерінің кез келгенінің штрих-














продуктов M&M’s® или Skittles®, ручной загрузки
изображения торгового знака M&M’s® или Skittles®.
После осуществления успешного сканирования, загрузки
изображения или штрих кода участнику открывается доступ
для прохождения игры M&M’s® или Skittles® в зависимости
от вида отсканированного продукта.
В игре M&M’s® Участнику за игровое время нужно словить
100 конфет M&M’s®,.
1 пойманный Желтый светящийся M&M’s® – выигрыш
Моментального приза M&M’s®.
1 пойманный Красный светящийся M&M’s® – выигрыш
Еженедельного (суперприза) приза M&M’s®.
В игре Skittles® Участнику за игровое время нужно словить
100 конфет Skittles®, в случае если Участник поймал Желтый
светящийся Skittles®, Участник выигрывает приз.
1 пойманный Желтый светящийся Skittles® – выигрыш
Моментального приза Skittles®.
1 пойманный Красный светящийся Skittles® – выигрыш
Еженедельного (суперприза) приза Skittles®.
На данном уровне присутствуют Дополнительный игровой
элемент «Жираф» и «Зеленая Светящаяся», а также
появляются «отвлекалки» (неожиданное появление животных
с характерными звуками для отвлечения внимания игрока).
Пройти все уровни за время проведения игры можно
неограниченное количество раз.

10 Состав и размер призового фонда
10.1

Призовой фонд Акции формируется за счет денежных средств и
имущества Организатора Акции, состоит из следующих призов:
Моментальные призы M&M’s®:











кодын сканерлеу, M&M's® немесе Skittles® сауда белгісінің
суретін қолмен жүктеу мүмкіндігі қолжетімді болады.
Сәтті сканерлеуді, суретті немесе штрих кодты жүктеуді
жүзеге асырғаннан кейін қатысушыға сканерленген өнімнің
түріне байланысты M&M's® немесе Skittles® ойындарын
өтуге рұқсат беріледі.
• M&M's® ойынында Қатысушы ойын уақыты ішінде
M&M's®-тің 100 кәмпитін ұстап алуы керек.
• 1 ұсталған Сары жарқыраған M&M's® - лездік
M&M'S® жүлдесінің ұтысы.
• 1 ұсталған Қызыл жарқыраған M&M's® - апта
сайынғы (супержүлде) M&M's® жүлдесінің ұтысы.
Skittles® ойынында Қатысушы ойын уақыты ішінде 100
Skittles® кәмпитін ұстауы керек, егер Қатысушы Сары
жарқыраған Skittles® ұстап алса, Қатысушы жүлде жеңіп
алады.
1 ұсталған Сары жарқыраған Skittles® - лездік Skittles®
жүлдесінің ұтысы.
• 1 ұсталған Қызыл жарқыраған Skittles® - апта
сайынғы (супержүлде) Skittles® жүлдесінің ұтысы.
Бұл деңгейде қосымша «Керік» және «Жасыл жарқыраған»
ойын элементі бар, сонымен қатар «алаңдататын нәрселер»
пайда болады (ойыншының назарын аудару үшін белгілі бір
дыбыстары бар жануарлар күтпеген жерден пайда болады).
Ойын барысында барлық деңгейлерден шексіз рет өтуге
болады.

10. Жүлде қорының құрамы мен көлемі
10.1. Науқанның Жүлде қоры Науқанды Ұйымдастырушының
ақшалай қаражаты және мүлкі есебінен құралады, мынадай
Жүлделерден тұрады:

10.1.1 Эл.сертификат на подписку в Онлайн-кинотеатре ivi (www.ivi.ru)
на 1 (один) месяц – всего 6300 штук за весь период акции, сроком
активации до 31 декабря 2021 года;
10.1.2 Эл.сертификат на подписку в Онлайн-кинотеатре ivi (www.ivi.ru)
на 3 (три) месяца – всего 315 штук за весь период акции, сроком
активации до 31 декабря 2021 года;
10.1.3 Драже M&M's® арахис 240 гр – всего 315 штук за весь период
акции;
10.1.4 Промокод Яндекс.Еда. на первый заказ на сумму 1000 тенге всего
1575 штук за весь период акции;

Лездік M&M's® жүлделері:
10.1.1. 1 (бір) айға ivi онлайн-кинотеатрына жазылуға мүмкіндік
беретін эл. сертификат (www.ivi.ru) – науқанның барлық кезеңінде
барлығы 6300 дана, іске қосу мерзімі: 2021 жылдың 31
желтоқсанына дейін;
10.1.2. 3 (үш) айға ivi онлайн-кинотеатрына жазылуға мүмкіндік
беретін эл. сертификат (www.ivi.ru) – науқанның барлық кезеңінде
барлығы 315 дана, іске қосу мерзімі: 2021 жылдың 31
желтоқсанына дейін;
10.1.3. M&M's® жержаңғақ дражесі, 240 гр – науқанның барлық
кезеңінде барлығы 315 дана;
10.1.4. 1000 теңгеге тең сомаға алғашқы тапсырыс беруге
Яндекс.Еда промокоды, науқанды өткізудің барлық кезеңінде
барлығы 1575 дана;

Моментальные призы Skittles®:
10.1.5 Эл.сертификат на подписку в Онлайн-кинотеатре ivi (www.ivi.ru)
на 1 (один) месяц – всего 6300 штук за весь период акции, сроком
активации до 31 декабря 2021 года;

Skittles® лездік жүлделері:
10.1.5. 1 (бір) айға ivi онлайн-кинотеатрына жазылуға мүмкіндік
беретін эл. сертификат (www.ivi.ru) – науқанның барлық кезеңінде
барлығы 6300 дана, іске қосу мерзімі: 2021 жылдың 31
желтоқсанына дейін;
10.1.6 Эл.сертификат на подписку в Онлайн-кинотеатре ivi (www.ivi.ru) 10.1.6. 3 (үш) айға ivi онлайн-кинотеатрына жазылуға мүмкіндік
беретін эл. сертификат (www.ivi.ru) – науқанның барлық кезеңінде
на 3 (три) месяца – всего 315 штук за весь период акции, сроком
барлығы 315 дана, іске қосу мерзімі: 2021 жылдың 31
активации до 31 декабря 2021 года;
желтоқсанына дейін;
10.1.7. Skittles® кәпмиті, 100 гр – науқанның барлық кезеңінде
10.1.7 Конфеты Skittles® 100 гр – всего 315 штук за весь период акции;
барлығы 315 дана;
10.1.8 Эл.сертификат на подписку ЯндексПлюс сроком на 1(один) месяц 10.1.8. 1 (бір) ай мерзімге ЯндексПлюс-ке жазылуға мүмкіндік
– всего 315 штук за весь период акции, сроком действия до
беретін эл. сертификат – науқанды өткізудің бүкіл кезеңінде
31.12.2021г.
барлығы 315 дана, 31.12.2021 ж. дейін әрекет етеді;
Еженедельные (суперпризы) призы M&M’s®:
10.1.9 Смартфон Apple iPhone 12 Pro (128Gb) – всего 18 штук за весь
период акции

Апта сайынғы (супержүлделер) M&M's® жүлделері:
10.1.9. Apple iPhone 12 Pro смартфоны (128GB) – науқанның
барлық кезеңінде барлығы 18 дана

10.1.10Наушники Apple AirPods PRO- всего 9 штук за весь период акции

10.1.10. Apple AirPods PRO құлаққабы – науқанның барлық
кезеңінде барлығы 9 дана

Еженедельные (суперпризы) призы Skittles®:
10.1.11Беспроводная колонка JBL flip 5 red – всего 9 штук за весь период
акции
10.1.12Смарт часы - Apple Watch SE GPS 44mm (space grey)- всего 9
штук за весь период акции.

Апта сайынғы (супержүлделер) Skittles® жүлделері:
10.1.11 JBL flip 5 Red сымсыз колонкасы – науқанның барлық
кезеңінде барлығы 9 дана
10.1.12 Apple Watch SE GPS 44mm (space grey) смарт сағаты –
науқанның барлық кезеңінде барлығы 9 дана.

*Внешний вид, цвета и модели призов могут отличаться от
изображенных на Сайте и в рекламных материалах. Организатор
имеет право изменять цвет и модели призов по своему
усмотрению.
11 Порядок выигрыша призов:
11.1 Обладателем Моментального приза M&M’s®. признается Участник
Акции, который прошел на 2(второй) уровень: поймавший желтый
светящийся M&M’s®;
11.2 Обладателем Моментального приза Skittles®. признается Участник
Акции, который прошел на 3 (третий)уровень: поймавший желтый
светящийся Skittles®;
11.3 Обладателем Еженедельного (суперприза) приза M&M’s®.
признается Участник Акции, который прошел на 3 (третий)уровень:
сканировав любое изображение торгового знака M&M’s®,
поймавший красный светящийся M&M’s®;
11.4 Обладателем Еженедельного (суперприза) приза Skittles®.
признается Участник Акции, который прошел на 3 (третий) уровень:
отсканировав любое изображение торгового знака Skittles®,
поймавший красный светящийся Skittles®.
11.5 Один Участник Акции может выиграть не более 4 (четырех)
моментальных призов и 1 (одного) Еженедельного (суперприза)
приза M&M’s® и Skittles® за весь период проведения Акции.

* Жүлделердің сыртқы түрі, түстері мен модельдері Сайтта және
жарнамалық материалдарында бейнеленгеннен өзгеше болуы
мүмкін. Ұйымдастырушы жүлделердің түсі мен моделін өз қалауы
бойынша өзгертуге құқылы.
11. Жүлделерді ұту тәртібі:
11.1. 2 (екінші) деңгейге өткен, сары жарқыраған M&M's® ұстап
алған Науқанға Қатысушы M&M's® лездік жүлдесінің иегері
атанады;
11.2. 3 (үшінші) деңгейге өткен, сары жарқыраған Skittles® ұстап
алған Науқанға Қатысушы Skittles® лездік жүлдесінің иегері
атанады;
11.3. 3 (үшінші) деңгейге өткен, M&M’s® тауар белгісінің кез келген
суретін сканерлеген, қызыл жарқыраған M&M's® ұстап алған
Науқанға Қатысушы Апта сайынғы M&M's® жүлдесінің
(супержүлде) иегері атанады;
11.4. 3 (үшінші) деңгейге өткен, Skittles® тауар белгісінің кез келген
суретін сканерлеген, қызыл жарқыраған Skittles® ұстап алған
Науқанға Қатысушы Апта сайынғы Skittles® жүлдесінің
(супержүлде) иегері атанады;
11.5. Науқанды өткізудің барлық кезеңінде бір қатысушы 4 (төрт)
лездік жүлде және 1 (бір) Апта сайынғы (супержүлде) M&M's®
және Skittles® жүлдесін ұта алады.

11.6 Полный список победителей Акции будет размещен на Сайте в
разделе «Победители» не позднее 10 сентября 2021 года (далее –
Дата публикации результатов проведения Акции).
12 Порядок и срок выдачи призов победителям Акции
Моментальные призы, а именно:
- Эл.сертификат на подписку в Онлайн-кинотеатре ivi (www.ivi.ru)
на 3 (три) месяца
- Эл.сертификат на подписку в Онлайн-кинотеатре ivi (www.ivi.ru)
на 1 (один) месяц
- Эл.сертификат на подписку ЯндексПлюс сроком на 1(один) месяц
- Промокод Яндекс.Еда на первый заказ на сумму 1000 тенге

12.1

Выдаются Обладателю, в качестве электронных (виртуальных)
сертификатов – промокодов. Информация о получении
эл.сертификата отображается в личном кабинете Участника Акции
в виде промокода.
Инструкция по активации промокода:

11.6. Науқан жеңімпаздарының толық тізімі Сайттың
«Жеңімпаздар» бөлімінде 2021 жылдың 10 қыркүйегінен
кешіктірілмей жарияланады (әрі қарай – Науқанды өткізу
нәтижелерін жариялау күні).
12. Науқан жеңімпаздарына жүлделерді беру тәртібі мен
мерзімі
Лездік жүлделер, атап айтқанда:
- 3 (үш) айға ivi онлайн-кинотеатрына жазылуға мүмкіндік беретін
эл. сертификат (www.ivi.ru)
- 1 (бір) айға ivi онлайн-кинотеатрына жазылуға мүмкіндік беретін
эл. сертификат (www.ivi.ru)
- 1 (бір) ай мерзімге ЯндексПлюс-ке жазылуға мүмкіндік беретін
эл. сертификат
- 1000 теңгеге тең сомаға алғашқы тапсырыс беруге Яндекс.Еда
промокоды

12.1 Иегерге электрондық (виртуалды) сертификат – промокод
ретінде беріледі. Эл. сертификат алу туралы ақпарат Науқанға
Қатысушының жеке кабинетінде промокод түрінде көрсетіледі.
Промокодты іске қосу жөніндегі нұсқаулық:

Наименование призов

Жүлделер атауы

IVI

IVI

Сертификат на Подписку IVI сроком на 1 месяц/3 месяца,
действительный до 31.12.2021г.

1 ай/3 ай мерзімге IVI-ге жазылуға мүмкіндік беретін
сертификат, 31.12.2021 ж. дейін әрекет етеді

Сертификат на Подписку IVI сроком на 1 месяц/3 месяца
может быть использован только новыми пользователями
платформы IVI. Если Участник на момент получения
Подписки IVI сроком на 1 месяц/3 месяца уже является
пользователем платформы IVI, то использование им
указанного приза невозможно, что не лишает Участника
права передать указанный приз для использования иным
лицам, не являющимся пользователями платформы IVI.

1 ай/3 ай мерзімге IVI-ге жазылуға мүмкіндік беретін
сертификатты IVI платформасының жаңа
пайдаланушылары ғана қолдана алады. Егер Қатысушы
IVI жазылымын 1 ай/3 ай мерзімге алған сәтте IVI
платформасының пайдаланушысы болса, ол
көрсетілген жүлдені пайдалана алмайды, бұл
Қатысушыны IVI платформасының пайдаланушысы
болып табылмайтын өзге тұлғаларға пайдалану үшін
көрсетілген жүлдені беру құқығынан айырмайды.

Яндекс.Еда.

Яндекс.Еда.

Промокод на сумму 1000 тенге на заказ еды.
Действителен для новых пользователей и только на первый
заказ в сервисе Яндекс.Еда..

1000 теңгеге тең сомаға тамаққа тапсырыс беруге
арналған промокод.
Яндекс.Еда сервисінің жаңа пайдаланушыларына және
тек алғашқы тапсырысқа ғана жарамды.

Для активации промокода, необходимо:
1.
2.
3.
4.

Установить приложение Яндекс.Еда.
Выбрать еду
Нажать кнопку «Далее»
В поле «Промокод» вставить полученный промокод

5. Нажать оплатить
Территория активации: г. Алматы и г. Нур-Султан.
Сроки активации промокода: 01.07.2021 - 01.10.2021
включительно.

Промокодты іске қосу үшін:
Яндекс.Еда қолданбасын орнатыңыз
Тамақты таңдаңыз
«Әрі қарай» түймешесін басыңыз
«Промокод» жолағына алған промокодты
қойыңыз
5. Төлеу түймешесін басыңыз
1.
2.
3.
4.

Іске қосу аумағы: Алматы қ. және Нұр-Сұлтан қ.
Промокодты іске қосу мерзімі: 01.07.2021 - 01.10.2021
жж. аралығы.

ЯндексПлюс
Подписка ЯндексПлюс сроком на 1 месяц, сроком
действия до 31.12.2021г.
 Для активации подписки:
 Зайдите на страницу https://plus.yandex.ru/gift
 Авторизуйтесь учетной записью Яндекса или создайте
ее;
 Введите в поле активации полученный подарочный
код;
 Нажмите «Активировать»;
 Наслаждайтесь Яндекс.Музыкой, фильмами и
сериалами на КиноПоиск HD, Такси и других
сервисами Яндекса.

ЯндексПлюс
1 ай мерзімге ЯндексПлюс-ке жазылу, әрекет ету
мерзімі 31.12.2021 ж..
 Жазылымды іске қосу үшін:
 https://plus.yandex.ru/gift парақшасына кіріңіз
 Яндекстің тіркеу жазбасы арқылы авторласыңыз
немесе оны ашыңыз;
 Іске қосу жолағына алған сыйлық кодыңызды
енгізіңіз;
 «Іске қосу» түймешесін басыңыз;
 Яндекс.Музыка, КиноПоиск HD және басқа да
Яндекс сервистерінен рақаттаныңыз.

13. Жүлделер ұтып алу тәртібі
13 Порядок проведения розыгрыша:
13.1
Розыгрыши призов проводятся с использованием 13.1. Жүлделерді ұту ойыны Ұйымдастырушының еркінен
компьютерной программы, которая определяет победителей тыс жеңімпаздарды анықтайтын компьютерлік бағдарламаны
пайдалана отырып өткізіледі.
независимо от воли Организатора.
13.2.
Лездік/Апта сайынғы(супержүлде) жүлделерді алуға
13.2.
Определение победителей, имеющих право на получение
құқы бар жеңімпаздарды анықтау Ереженің 3.2-тармағында
Моментальных/Еженедельных(суперпризов) призов,
көрсетілген тиісті шарттарды орындаған Қатысушылар арасында
производится на сайте акции в ходе игры рандомно из
ойын барысында науқан сайтында рандомды түрде жүргізіледі.
Участников, выполнивших соответствующие условия, указанные
в п. 3.2 Правил.

14 Срок и способ информирования Победителя:
14.1 Призы Сертификат на Подписку IVI сроком на 1 месяц,
Сертификат на Подписку IVI сроком на 3 месяца, Подписка
ЯндексПлюс сроком на 1 месяц, Промокод Яндекс.Еда. на
сумму 1000 тенге отображаются в виде буквенно-числового
кода в личном кабинете Участника на Сайте www.mmspromo.kz
в срок не позднее 01 сентября 2021 г.
14.2 Для получения Моментального приза M&M’s®
драже или Skittles® драже, необходимо заполнить
регистрационную форму для доставки приза (далее – Форма
доставки) в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после
получения уведомления о выигрыше на сайте. После
истечения срока, отведенного на заполнение, Форма доставки
становится не доступной для заполнения.
15 поля «мобильный телефон» и «наименование приза» автоматически
заполняются согласно данным, которые были указаны при
регистрации, и редактированию не подлежат;
16 остальная информация заполняется Обладателем Моментальных
призов M&M’s® драже или Skittles® драже, может редактироваться
до момента отправки Формы доставки. Данные о доставке подарка
должны быть заполнены корректно.
17 Форма доставки сохраняется в «Личном кабинете».
17.1 В течение 20 (двадцати) рабочих дней после заполнения Формы
доставки победителям могут звонить операторы горячей линии
Акции для уточнения контактной информации, а именно
персональных данных победителя, включая номер документа,
удостоверяющего личность, полный адрес проживания, возраст,
другую информацию, относящуюся к Акции.
17.2 В случае если Заказчик Акции не может в течение 20 (двадцати)
рабочих дней после даты заполнения Формы доставки связаться с
Обладателем призов для уточнения контактных данных, такой

14.
Жеңімпаздарға хабарлау мерзімі мен тәсілі
14.1. 1 (бір) айға IVI жазылымына мүмкіндік беретін Сертификат,
3 (үш) айға IVI жазылымына мүмкіндік беретін Сертификат,
ЯндексПлюс-ке 1 ай мерзімге жазылу, сомасы 1000 теңгеге тең
Яндекс.Еда промокоды 2021 ж. 1 қыркүйегінен кешіктірілмей,
www.mmspromo.kz Сайтындағы Қатысушының жеке кабинетінде
әріп-сан коды түрінде көрсетіледі.
14.2. Лездік M&M’s® дражесін немесе Skittles® дражесін алу үшін
сайттан ұтқаны туралы хабарлама алғаннан кейін 15 (он бес)
күнтізбелік күн ішінде жүлдені жеткізуге арналған тіркеу нысанын
(әрі қарай – жеткізу нысанын) толтыруы қажет. Толтыруға берілген
мерзім аяқталғаннан кейін Жеткізу нысаны толтыруға қолжетімсіз
болады.
15. «ұялы телефон» және «жүлде атауы» жолақтары тіркелу
кезінде көрсетілген деректерге сәйкес автоматты түрде
толтырылады және редакциялауға жатпайды;
16. қалған ақпаратты Лездік M&M’s® дражесі немесе Skittles®
дражесі жүлделерінің иегері толтырады және Жеткізу
нысанын жібергенге дейін редакциялай алады. Сыйлықты
жеткізу туралы деректер дұрыс толтырылуы керек.
17.
Жеткізу нысаны «Жеке кабинетте» сақталады.
17.1. Жеткізу нысанын толтырғаннан кейін 20 (жиырма) жұмыс күні
ішінде жеңімпаздарға байланыс ақпаратын, атап айтқанда
жеңімпаздың жеке деректерін, жеке басын куәландыратын
құжаттың нөмірін, тұратын мекенжайын, жасын, Науқанға қатысты
басқа да ақпаратты нақтылау үшін Науқанның шұғыл байланыс
желісінің операторлары қоңырау шала алады.
17.2. Егер Науқанға Тапсырыс беруші Жеткізу нысанын толтырған
күннен кейін 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде байланыс деректерін
анықтау үшін жүлде иегерімен хабарласа алмаса, мұндай жеңімпаз

победитель лишается права на получение такого приза, и Заказчик
Акции вправе распорядиться таким призом по своему усмотрению.
17.3 Данный приз будет доставлен курьерской службой до двери
согласно указанным в Форме доставки данным до 31 октября 2021
года. При получении приза необходимо предъявить оригинал
документа, удостоверяющего личность, данные должны совпадать с
данными Формы доставки. В ином случае в выдаче приза будет
отказано.
17.4 Все расходы по оплате почтовых отправлений, а также по доставке
призов в города (местности) проживания Обладателей призов берет
на себя Организатор Акции.
17.5 Для получения Еженедельного (суперприза) M&M’s® приза или
Еженедельного (суперприза) Skittles® приза Обладателю такого приза
необходимо в срок не позднее 2 календарных дней с момента
уведомления о выигрыше предоставить Организатору Акции копию
удостоверения личности / вида на жительство в Республике Казахстан
с обязательным указанием ИИН, адрес проживания.
17.6 После получения данных от Обладателя Еженедельного (суперприза)
приза M&M’s®, и Еженедельного (суперприза) приза Skittles®,
Организатор Акции проводит проверку на соответствие условиям
Акции:





соответствует ли имя победителя данным, указанным при
регистрации;
является ли победитель гражданином Республики Казахстан или
иностранным гражданином, имеющим вид на жительство в
Республике Казахстан;
есть ли победителю 18 лет на момент участия в Акции, либо имеется
ли у него разрешение одного из родителей/законного представителя, в
случае если победителю менее 18, но более 14 лет на момент участия
в Акции;

мұндай жүлде алу құқығынан айырылады және Науқанға Тапсырыс
беруші мұндай жүлдені өз қалауы бойынша басқаруға құқылы.
17.3. Бұл жүлдені курьерлік қызмет 2021 жылдың 31 қазанына
дейін Жеткізу нысанында көрсетілген деректерге сәйкес үйіңізге
дейін жеткізеді. Жүлдені алған кезде жеке басын куәландыратын
құжаттың түпнұсқасын көрсету қажет, деректер Жеткізу
нысанының деректерімен сәйкес келуі тиіс. Әйтпеген жағдайда
жүлде беруден бас тартылады.
17.4. Пошта жөнелтімдерін төлеу, сондай-ақ жүлде иегерлерінің
тұратын қалаларына (елді мекендеріне) жүлделерді жеткізу
бойынша барлық шығындарды Науқанды Ұйымдастырушы өз
мойнына алады.
17.5. Апта сайынғы M&M’s® жүлдесін немесе Апта сайынғы
(супержүлде) Skittles® жүлдесін алу үшін мұндай жүлде иегеріне
ұтқаны туралы хабарланған сәттен бастап 2 күнтізбелік күннен
кешіктірмей, Науқанды Ұйымдастырушыға міндетті түрде ЖСН-і
көрсетілген жеке куәлігінің / Қазақстан Республикасында тұруға
берілген ықтиярхаттың көшірмесін ұсынуы қажет.
17.6. Апта сайынғы (супержүлде) M&M’s® жүлдесі немесе Апта
сайынғы (супержүлде) Skittles® жүлдесі Иегерінен деректерді
алғаннан кейін Науқанды Ұйымдастырушы Науқан шарттарына
сәйкестігін тексереді:
 жеңімпаздың аты тіркелу кезінде көрсетілген деректерге
сәйкес келе ме;
 жеңімпаз Қазақстан Республикасының азаматы немесе
Қазақстан Республикасында тұруға берілген ықтиярхаты бар
шетел азаматы болып табыла ма;
 жеңімпаз Науқанға қатысу кезінде 18 жасқа толған ба, немесе
жеңімпазға Науқанға қатысу кезінде 18 жасқа толмаса, бірақ
Науқанға қатысқан кезде 14 жастан асқан жағдайда оның атаанасының /заңды өкілінің біреуінің рұқсаты бар ма;



не является ли победитель сотрудником Заказчика Акции или
 жеңімпаз Науқанға Тапсырыс берушінің немесе Науқанды
Ұйымдастырушының қызметкері болып табыла ма;
Организатора Акции;

жеңімпаз Науқанды Ұйымдастырушының немесе Науқанға
 не является ли победитель лицом, представляющим интересы
Тапсырыс берушінің мүдделерін білдіретін тұлға болып
Организатора Акции или Заказчика Акции;
табылмай ма;
 была ли сканирована упаковка M&M’s® или Skittles®, при
 ойынның үшінші деңгейіне өту кезінде M&M’s® немесе
прохождении доступа на третий уровень игры.
Skittles® қаптамасы сканерленді ме?
 наличие кассового чека с указанием товарной позиции Акционного
 M&M’s® немесе Skittles® науқандық өнімінің тауар
продукта M&M’s® или Skittles® производится по запросу
позициясы көрсетілген кассалық чектің болуы Науқанды
Организатора Акции.
Ұйымдастырушының сұранымы бойынша жүргізіледі
17.7 В случае несоблюдения условий Акции Организатор Акции имеет 17.7. Науқан шарттары сақталмаған жағдайда Науқанды
право отказать в выдаче приза.
Ұйымдастырушы жүлде беруден бас тартуға құқылы.
17.8. Апта сайынғы (супержүлде) M&M’s® немесе Skittles®
17.8. После предоставление данных от победителя Еженедельного
жүлдесінің жеңімпазы деректерді бергеннен кейін жүлде курьер
(суперприза) приза M&M’s® или Skittles®. Данный приз будет
қызметі арқылы 2021 жылдың 31 қазанына дейін, жеңімпаз жіберген
доставлен курьерской службой до двери до 31 октября 2021 года, на
мекенжайға жеткізіледі.
адрес высланный победителем.
17.9. При получении приза необходимо предъявить оригинал
документа, удостоверяющего личность, данные должны совпадать с
данными, высланными для доставки приза. В ином случае в выдаче
приза будет отказано.
17.10. Все расходы по оплате почтовых отправлений, а также по
доставке призов в города (местности) проживания Обладателей
призов берет на себя Организатор Акции.
17.11. В случае, если победитель не может в течение 2 (двух) рабочих
дней после уведомления о выигрыше предоставить запрашиваемые
данные, то победитель лишается права на получение такого приза, и
Заказчик Акции вправе распорядиться таким призом по своему
усмотрению.
18. Общие условия Акции
18.1. Один Участник Акции имеет право участвовать в Акции с
использованием только одного номера мобильного телефона. В
случае обнаружения использования одним Участником Акции более
чем одного номера мобильного телефона для участия в Акции, такой

17.9. Жүлдені алған кезде жеке басын куәландыратын құжаттың
түпнұсқасын көрсету қажет, деректер жүлдені жеткізу үшін
жіберілген деректермен сәйкес келуі керек. Әйтпеген жағдайда
жүлде беруден бас тартылады.
17.10. Пошта жөнелтілімдерін төлеу, сондай-ақ жүлде иелерінің
тұратын қалаларына (жерлеріне) жүлделерді жеткізу бойынша
барлық шығындарды Науқанды Ұйымдастырушы өз мойнына
алады.
17.11. Егер жеңімпаз ұтқаны туралы хабарлама алғаннан кейін 2
(екі) жұмыс күні ішінде сұратылған деректерді бере алмаса, онда
жеңімпаз мұндай жүлдені алу құқығынан айырылады және
Науқанға Тапсырыс беруші мұндай жүлдені өз қалауы бойынша
иеленуге құқылы.
18. Науқанның жалпы шарттары
18.1. Бір қатысушы бір ғана ұялы телефон нөмірін пайдалана
отырып, Науқанға қатысуға құқылы. Бір Науқанға қатысушының
Науқанға қатысу үшін бірнеше ұялы телефон нөмірлерін

Участник Акции теряет право на получение любых призов в рамках
Акции. Идентификатором определения Участника Акции с
несколькими номерами мобильных телефонов, указанных при
регистрации, является место жительства, которое совпадает по
нескольким номерам мобильных телефонов, в этом случае
Организатор Акции имеет право лишить Участника Акции
возможности участвовать в Акции и отозвать частично либо в
полном объеме уже выигранные этим Участником Акции призы.
18.2. 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 уплаты какоголибо вознаграждения Участникам Акции. В случае если Участник
Акции является несовершеннолетним лицом (с 14 до 18 лет),
согласие на использование вышеперечисленных данных
предоставляется одним их родителей/законным представителем.
Победитель Акции дает свое согласие на интервью в средствах
массовой информации и съемку для рекламных материалов,
подготовленных в связи с проведением данной Акции, без выплаты
ему какого-либо вознаграждения. Все права на такие рекламные
материалы принадлежат Организатору Акции.
18.3. Своей регистрацией на Сайте Участник Акции подтверждает, что
является дееспособным гражданином Республики Казахстан, что он
сообщил собственные и достоверные данные и дает согласие на
получение информации о рекламных акциях, подарков, образцов
продукции и других предложений от Организатора Акции. Согласие
Участника Акции дает Организатору Акции и уполномоченным им
лицам, которые будут соблюдать необходимые меры защиты таких
данных от несанкционированного распространения, право
осуществлять сбор, хранение, обработку и использование

пайдаланғаны анықталған жағдайда мұндай Науқанға Қатысушы
Науқан аясындағы кез келген жүлдені алу құқығынан айырылады.
Тіркелу кезінде көрсеткен бірнеше ұялы байланыс телефонының
нөмірі бар қатысушыны анықтау идентификаторы – бірнеше ұялы
телефон нөмірі бірдей болып тұратын тұрғылықты жер болып
табылады, мұндай жағдайда Науқанды Ұйымдастырушы Науқанға
Қатысушыны Науқанға қатысу құқығынан айыруға және ол
Қатысушының ұтып алған жүлделерін жартылай немесе толық
көлемде кері қайтарып алуға құқылы.
18.2. 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. Науқанға Қатысушы кәмелеттік жасқа
толмаған тұлға (14-18 жас аралығы) болған жағдайда жоғарыда
көрсетілген деректерді пайдалануға беретін келісімді атааналардың/заңды өкілдердің біреуі береді. 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, оның ішінде оларды коммерциялық мақсатта
пайдалануға келіседі. Мұндай жарнама материалдарына деген
барлық құқық Науқанды Ұйымдастырушыға тиесілі.
18.3. Сайтқа тіркелген Науқанға Қатысушы Қазақстан
Республикасының іс-әрекетке қабілетті азаматы (мекендеу парағы
бар немесе Қазақстан Республикасы аумағында тұрақты тұратын
тұлға) екендігін, өзінің жеке әрі дұрыс мәліметтерін хабарлағанын
және Науқанды Ұйымдастырушыдан жарнама науқандары,
сыйлықтар, өнім үлгілері және басқа да ұсыныстар туралы ақпарат
алуға келісетіндігін растайды. Қатысушының келісімі мұндай
мәліметтерді рұқсатсыз таратудан қорғаудың қажетті шараларын
жасайтын Науқанды Ұйымдастырушыға және оның уәкілетті

персональных и иных данных Участника Акции, указанных в
анкете, для осуществления Организатором Акции и/или его
уполномоченными представителями контактов с Участниками
Акции в отношении рекламных акций Организатора Акции, в том
числе по сетям электросвязи, включая направление СМС-сообщений
и сообщений электронной почты. Согласие действительно с момента
сообщения Участником Акции его регистрационных данных до
момента их отзыва Участником Акции.

18.4. 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.
18.5. В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор
Акции и уполномоченные им лица прекращают обработку
персональных данных такого Участника Акции и уничтожают его
персональные данные в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих
дней с даты поступления отзыва.
18.6. Организатор 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.

19.

Организатор Акции не несет ответственность за:

19.1.
соединение с провайдером, отправляющим Подтверждающий
код в виде ответного СМС-сообщения для регистрации/авторизации;
19.2.
задержку и/или недоставку ответного СМС-сообщения в
случае проведения профилактических работ в сетях операторов

тұлғаларына Науқанды Ұйымдастырушының және/немесе олардың
уәкілетті өкілдерінің Науқанды Ұйымдастырушының жарнама
науқандарына қатысты Науқанға Қатысушылармен СМСхабарламалар мен электронды поштаны қоса алғанда, электр
байланысы арқылы байланысуды, оның ішінде СМС-хабарлама
және электронды пошта арқылы хабарлама жолдауды жүзеге
асыруға қажетті сауалнамада көрсетілген Қатысушының
мәліметтерін жинау, сақтау, өңдеу және пайдалануды жүзеге
асыруға құқық береді. Келісім Науқанға Қатысушының тіркеу
мәліметтерін хабарлаған сәттен бастап Науқанға Қатысушы оларды
кері қайтарып алғанға дейін жарамды.
18.4. Науқанға Қатысушы келісімді қайтарып алу туралы қол
қойылған
жазбаша
хабарламаны
050044,
Қазақстан
Республикасы, Алматы қ., Сызғанов көш., 1 мекенжайына
Қатысушының Науқанға қатысу үшін тіркеу мәліметтерінде
хабарланған тегін, атын, әкесінің атын, туған күнін және
мекенжайын көрсете отырып жолдап, келісімді кері қайтарып
алуға құқылы.
18.5. Келісімді кері қайтарып алу туралы хабарлама алған жағдайда
Науқанды Ұйымдастырушы және оның өкілетті тұлғалары мұндай
Қатысушының жеке мәліметтерін өңдеуді тоқтатып, келісімді кері
қайтарып алу түскен күннен бастап бес жұмыс күнінен асырмай,
жеке мәліметтерді жояды.
18.6. Науқанды Ұйымдастырушы Науқанға Қатысушы келісімін
кері қайтарып алу нәтижесінде оның жеке мәліметтерін жою
салдарынан Науқанды өткізуге байланысты іс-әрекеттерінің
орындалмағаны үшін жауапты болмайды.
19. Науқанды Ұйымдастырушы:
19.1.тіркелу/авторласу үшін жауап ретінде келетін СМСхабарлама түріндегі жолданған Растау кодын жіберетін
провайдермен жасалған байланыс үшін;
19.2.ұялы
байланыс
операторларының
желісінде
профилактикалық жұмыстар жүрген немесе Науқанды

мобильной связи или других неполадок, возникших не по вине
Организатора Акции, а также за недоставку уведомления Участнику
Акции о признании его обладателем приза Акции в случае, если его
мобильный телефон выключен или находится вне зоны действия
сети оператора мобильной связи более чем в течение 24 часов
непрерывно;
19.3. задержку и/или недоставку СМС-сообщений, а также за любые
иные технические сбои операторов мобильной связи, возникшие не по
вине Организатора Акции.

19.4. Невыполнение (несвоевременное выполнение)
обязанностей, связанных с получением приза;

Ұйымдастырушының кінәсінен болмаған басқа да
ақаулықтар орын алған жағдайда жауап ретінде жазылған
СМС-хабарламаның кешіккені және/немесе жеткізілмегені,
сондай-ақ Науқанға Қатысушының ұялы телефоны 24 сағат
бойы өшіп тұрған немесе ұялы байланыс операторы
желісінің қамту аймағынан тыс жерде болған жағдайда оны
Науқан жүлдесінің иегері деп тану туралы хабарламаның
жеткізілмегені үшін;
19.3.СМС-хабарламалардың
кешіккені
және/немесе
жеткізілмегені, сондай-ақ ұялы байланыс операторының
Науқанды Ұйымдастырушының кінәсінен туындамаған
басқа да техникалық ақаулықтары үшін жауап бермейді.
19.4. Жеңімпаздың жүлде алуға байланысты міндеттерін
орындамауы (уақытылы орындамауы)

Победителем

20. Общие условия Акции.

20. Науқанның жалпы шарттары

20.1. Участник Акции подтверждает, что номер мобильного телефона,
указанный при регистрации, оформлен на его имя. Организатор Акции
оставляет за собой право запросить документ подтверждающий данный
факт. В случае отсутствия данного подтверждения Организатор вправе
отказать в выдаче приза такому Участнику Акции.

20.1.Науқанға Қатысушы тіркелген кезде көрсетілген ұялы
телефон нөмірінің өз атына тіркелгенін растайды. Науқанды
Ұйымдастырушы мұндай фактті растайтын құжатты
сұратуға құқылы. Мұндай растау болмаған жағдайда
Ұйымдастырушы мұндай Науқанға Қатысушыға жүлде
беруден бас тартуға құқылы.

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

20.2. Науқанға Қатысушы Коды бар СМС-хабарлама жолдаған
ұялы телефон нөмірі заңды тұлғаның атына тіркелсе, Науқанды
Ұйымдастырушы Науқанға Қатысушыға жүлде/жүлделер
беруден бас тартуға немесе кейінге қалдыруға (бермеудің тиісті
себептерін жойғанға дейін) құқылы екендігімен келіседі.

20.3. Организатор Акции вправе в любое время в одностороннем
порядке изменять условия и правила проведения Акции, информация об
этом размещается Организатором Акции на Сайте.
20.4. Уплата налогов на призы, получаемые Участниками Акции в ходе
проведения Акции, осуществляется в соответствии с законодательством
Республики Казахстан.
20.5. Организатор Акции на свое собственное усмотрение может
признать недействительными результаты игры, а также запретить
дальнейшее участие в настоящей Акции, аннулировав его аккаунт,
любому лицу, которое подделывает результаты или же действует в
нарушении настоящих Правил, а также действует деструктивным
образом или осуществляет действия с намерением досаждать,
оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому лицу,
которое может быть связано с настоящей Акцией, включая, но не
ограничиваясь следующими действиями:
20.6. Если у Организатора Акции есть предположения в том, что
предоставленная Участником информация при регистрации неверна,
неполна, ошибочна или неточна;
20.7. Если участник акции несанкционированно вмешивается в работу
или код Сайта и каким-либо образом подменяет, фальсифицирует,
изменяет данные c целью получение преимущества. Используя
"инструменты разработчика" браузера или другие несанкционированные
утилиты или софт (прим. Google Dev Tools).
20.8. Если у Организатора/Оператора Акции есть сомнения/основания
полагать, что Участник совершает мошеннические действия, участвует в
обмане, подкупе или финансовых махинациях, предложениях
материальной выгоды лицам имеющим отношение к Организатору
Акции или ее реализации, и прочих манипуляциях на Сайте, связанных с
результатами и не только, которые повлекли или могут повлечь за собой
неблагоприятные последствия различного типа и степени как для самого
Сайта, так и его Участников,

20.3. Науқанды Ұйымдастырушы Науқанды өткізу шарттары
мен ережелерін кез келген уақытта біржақты тәртіппен өзгертуге
құқылы, бұл жайлы ақпаратты Науқанды Ұйымдастырушы
Сайтқа жариялайды.
20.4. Науқанды өткізу барысында Науқанға Қатысушылар
алатын жүлделердің салығын төлеу Қазақстан Республикасының
салық заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады
20.5. Науқанды Ұйымдастырушы өз ұйғарымы бойынша ойын
нәтижелерін жарамсыз деп тани алады, сондай-ақ нәтижелерді
қолдан жасайтын немесе осы Науқан Ережесін бұза отырып әрекет
ететін, сондай-ақ деструктивті түрде әрекет ететін немесе осы
Науқанға байланысты болуы мүмкін, оның ішінде, келесі
әрекеттермен шектелмейтін кез келген өзге адамды түрткілеу,
қорлау, қорқыту немесе мазалау ниетімен әрекет ететін кез келген
тұлғаның аккаунтын жою арқылы, оның Науқанға әрі қарай
қатысуына тыйым салуы мүмкін:
20.6. Егер Науқанды Ұйымдастырушыда тіркеу кезінде Қатысушы
ұсынған ақпарат дұрыс емес, толық емес, қате немесе нақты емес
деген болжам болған жағдайда;
20.7. Егер науқанға қатысушы жұмысқа немесе Сайт кодына
рұқсатсыз араласқан және қандай да бір жолмен артықшылық алу
мақсатында деректерді алмастырған, бұрмалаған, өзгерткен
жағдайда. Браузердің «әзірлеуші құралдарын» немесе басқа рұқсат
етілмеген утилиталарды немесе софттарды (ескерту Google Dev
Tools) қолданған жағдайда.
20.8. Егер Науқанды Ұйымдастырушыда/Операторда
Қатысушының алаяқтық әрекеттер жасады, алдауға, сатып алуға
немесе қаржылық алаяқтыққа, Науқанды Ұйымдастырушыға
қатысы бар тұлғаларға материалдық пайда ұсынуға немесе оны іске
асыруға қатысады және Сайт үшін де, оның Қатысушылары үшін
де түрі және дәрежесі әртүрлі қолайсыз салдарларға әкеп
соқтырған немесе әкеп соқтыруы мүмкін нәтижелермен және т.б.

байланысты Сайттағы манипуляцияларға қатысты деген күдік/негіз
болған жағдайда,
20.9. Егер Қатысушы осы ережені бұза отырып әрекет еткен
жағдайда.
20.9. Если Участник действует в нарушении настоящих Правил.
20.10. Если по какой-либо причине Акция не может проводиться так, как 20.10. Егер қандай да бір себеппен Науқан жоспарланған түрде
это запланировано, включая причины, вызванные заражением
өткізілмесе, оның ішінде компьютерлік вирустармен, Интернет
компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами,
желісіндегі ақаулармен, ақаулармен, манипуляциялармен,
манипуляциями, несанкционированным вмешательством,
рұқсатсыз араласумен, бұрмалаумен, техникалық ақаулармен
фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной,
немесе Ұйымдастырушы бақыламайтын кез келген себеппен,
неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает
Науқанның орындалуын, қауіпсіздігін, адалдығын, тұтастығын
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее
немесе дұрыс өткізілуін бұрмалайтын немесе қозғайтын болса,
проведение Акции, Организатор может на свое единоличное усмотрение
Ұйымдастырушы өзінің жеке ұйғарымы бойынша Науқанды
аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить
өткізуді жоя алады, тоқтата алады, өзгерте алады немесе уақытша
проведение Акции, или же признать недействительными любые
тоқтата алады, не қатысуға қатысты кез келген өтінімді жарамсыз
затронутые заявки на участие.
деп тани алады.
20.11.
Организатор вправе не вступать в письменные переговоры
20.11. Ұйымдастырушы Науқан Ережесін бұзған және / немесе
либо иные контакты с Участниками Акции, нарушившими Правила
Акции и\или уличенными в мошенничестве и\или махинациях,
20.7-тармақта сипатталған алаяқтық және / немесе айла-амал
описанными в п. 20.7.
жасаған Науқанға Қатысушылармен жазбаша келіссөздер
жүргізбеуге не өзгеше байланыс жасамауға құқылы.
20.12.
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.

20.12. Барлық талап етілмеген жүлделерді, сондай-ақ Науқанға
Қатысушылар алудан бас тартқан жүлделерді Науқанды
Ұйымдастырушы өз қалауы бойынша басқарады. Науқанға
қатысушылар жүлделерді қайта талап ете алмайды.

