Еуропаға сапар ұтыс ойыны бар Pampers промо акциясына қатысу ережелері
1. «Еуропаға сапар ұтыс ойыны бар Pampers» жарнамалық акциясының (әрі қарай –
акция) ұйымдастырушысы «АЛИДИ логистикалық компаниясы» ЖШС (160240033817
ҚР, 050051, Алматы қ., Қазыбек би к-сі 117/86) болып табылады.
2. Акция Қазақстан Республикасының аумағында Алматы, Ақтау, Атырау, Тараз,
Қостанай, Қарағанды, Шымкент, Ақтөбе қалаларында өткізіледі.
3. Акцияның өткізілу кезеңі: соңғы күнді қоса 2018 жылдың 20 сәуірі мен 2018 жылдың 29
маусымы аралығында.
4. Акцияға 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының әрекет етуге қабілетті азаматтары
қатыса алады (әрі қарай – Қатысушы).
5. Акцияға келесі тұлғалар қатыстырылмайды:
а) Ережелердің 4-тармағының талаптарына сәйкес келмейтін тұлғалар;
б) Ұйымдастырушының, онымен үлестес тұлғалардың қызметкерлері мен өкілдері және
олардың отбасы мүшелері;
в) акцияны дайындауға, ұйымдастыруға және өткізуге байланысты Ұйымдастырушымен
шарттық қарым-қатынастағы жарнамалық агенттіктердің қызметкерлері мен өкілдері,
сондай-ақ олардың отбасы мүшелері.
6. Акцияға қатысу шарттары:
6.1. Акцияға қатысу үшін:
а) акцияның өткізілу кезеңінде (Ережелердің 3-тармағы) адрестік бағдарламаға сәйкес
(Ережелердің 6.2-тармағы) кез келген дүкеннен 4500 теңге сомаға Pampers өнімдерін
(сулықтар, жөргектер, трусиктер) сатып алу және фискалдық чекті алып, сақтау сақтап
қою қажет.
Акция жинақтаушы емес, сатып алушы бірден 4500 теңге сомаға сауда жасауы тиіс
Чектерде акцияның өткізілу кезеңіндегі (Ережелердің 3-тармағы) күндер көрсетілуі қажет;
б) адрестік бағдарламаға сәйкес (Ережелердің 6.3-тармағы) үлкен ұтыс ойын өтетін күні
фискалдық чекті(-терді (түпнұсқасын) промо-орталыққа алып келіп, көрсету қажет;
в) промоутер фискалдық чектің түпнұсқасын 4500 теңге сомаға Pampers өнімдерін сатып
алу сәйкестігіне тексерген соң, промоутерден ұтыс ойынына қатысу нөмірі бар купонды
алу қажет. Промоутер купонның екінші бөлігін жыртып алып, кейіннен лототронның
көмегімен жеңімпазды анықтау үшін оны өзіне қалдырады.
Бас жүлде - кез келген бағытта Еуропаға сапар жасауға арналған 1 300 000 теңге сомаға
туристік агенттік сертификаты немесе 20000 теңге сомаға сауда желісінің сертификаты.
6.2. Өткізілетін акция туралы қосымша ақпаратты төмендегі адрестік бағдарламаға сәйкес
орналасқан промо-орталықтарда жергілікті уақыт бойынша жұма мен сенбі (ЖМ 15.0019.00, СН 14:00-18:00) аралығында алуға болады:
Қала

Атауы

Сауда орнының мекенжайы

Ақтөбе

Анвар

Кеңес Нокин, 34Б

Ақтөбе

Анвар

Мәншүк Мәметова, 4

Шымкент

Фиркан

Қапал батыр, 4А

Шымкент

Фиркан

Әл-Фараби д-лы, № 3/1-құрылыс

Шымкент

Фиркан

Тәуке хан, № 330

Атырау

Марко

Құлманов, № 111-үй, А-корпусы

Ақтау

Дана

3 а ы/а, Дана с/м

Ақтау

Дана

17 ы/а, жиһаз ғим., Дана с/м корпусы

Ақтау

Дана

12 а ы/а, Дана с/м 1-ғимараты

Ақтау

Дана

6 ы/а, Меловая бекеті, Дана с/м (картада 22 ы/а деп
жазылған)

Ақтау

Дана

5 ы/а, № 20-үй, Дана с/м

Ақтау

Дана

30 ы/а, Олжа СО

Ақтау

Дана

11 ы/а, Жігер С/О, Дана с/м

Ақтау

Дана

15 ы/а, Нұр с/м

Ақтау

Дана

А 31А ы/а, Нұр с/м

Алматы

Арзан

Райымбек, № 507А-үй

Алматы

Арзан

Каблуков, № 6-үй

Қостанай

Солнечный

Карбышев к-сі, № 85-үй

Қостанай

Солнечный

Қайырбеков, № 379-үй

Қостанай

Солнечный

Промышленная, № 53-үй

Қарағанды

Южный

Бейбітшілік бульвары, № 15-үй

Қарағанды

Южный

Зелинский, № 28-үй, а-корпусы

Қарағанды

Южный

Магнитогорская, 39-үй

Қарағанды

Южный

Мұқанов, № 9-үй

Қарағанды

Южный

Ғарышкерлер, № 1-үй, в-корпусы

Қарағанды

Южный

№3а ы/а, №5-үй

Тараз

Вкусная корзинка №14

Б. Момышұлы, 27

Тараз

Вкусная корзинка №2

Қаратау (2) ықшамауданы

Тараз

Вкусная корзинка №3

Сәтбаев, № 5а-үй

Тараз

Вкусная корзинка №7

Жібек Жолы, № 64б-үй, 7-пәтер

Ақтау

Дана

12 ы/а, 28 үйдің жанында Дана с/м

6.3 Бас жүлде ұтыс ойынына төменде көрсетілген дүкендерде 30 маусымда сағат 13:00-де
қатысуға болады:
Қала

Дүкен

Мекенжайы

Атырау

Марко

Құлманов, 111а

Қостанай

Солнечный 2

Қайырбеков, 379

Қарағанды

Южный

Мұқанов, № 9-үй

Шымкент

Фиркан

Тәуке хан, № 330-үй

Тараз

Вкусная корзинка №3

Сәтбаев, 5А-үй

Ақтөбе

Анвар

Нокин, № 34-үй, Б-корпусы

Алматы

Арзан

Райымбек, 507А

Ақтау

Дана

Ұтыс ойын дүкеннің сыртында өтеді

6.3. Жүлделердің түрлері мен саны:
1-ші дәрежелі жүлделер - әр сауда желісіне сапарға бір сертификат, барлығы 8
сертификат

2-ші дәрежелі жүлделер - әр сауда желісіне дүкеннің 20 сыйлық сертификаты, барлығы
160 сертификат
Қала

Тапсырыс беруші

Атырау

Марко

Қостанай

Солнечный 2

Қарағанды

Южный

Шымкент

Фиркан
Вкусная корзинка
№3

Тараз
Ақтөбе

Анвар

Алматы

Арзан

Ақтау

Дана

промоутерлері бар СО
саны
3
6
1
10
2
4
3
2

жүлделер саны
1
1
1
1
1
1
1
1

6.7 Жүлде ақшалай баламасында берілмейді, айырбастауға және қайтаруға жатпайды.
6.8 Жеңімпазға ұтыс ойыны өткен сауда желісінің 20000 теңгелік сертификаты беріледі
6.9 Жеңімпаз сертификатта бекітілген 1 300 000 теңге лимитке сәйкес туристік сапар
бағытын өзі белгілейді.
Егер жеңімпаз таңдап алған бағыттың құны көрсетілген сомадан жоғары болса, онда
айырмашылықты жеңімпаз өз қаражаты есебінен төлейді.
6.10 Сертификаттың әрекет ету мерзімі: 01.04.2019ж. дейін.
6.11 Қатысушы туристік агенттікпен сапардың егжей-тегжейін өзі келіседі.
6.12 Шындыққа сәйкес келмейтін мәліметтер және/немесе осы Ережелерде қарастырылған
талаптарды Қатысушының орындамауының өзге фактісі белгілі болған жағдайда,
Ұйымдастырушы өз қалауынша Акция Қатысушысын қатыстырудан бас тартуға құқылы.
6.13 Қатысушы берген дәйекті емес немесе қате деректер үшін Ұйымдастырушы жауап
бермейді.
7. Назар аударыңыз!!! Акция жинақтаушы ЕМЕС. Адрестік бағдарламаға (Ережелердің
6.2-тармағы) сәйкес көрсетілген дүкендерден сатып алынған тауар чектері
жинақталмайды және онда акцияның өткізілу кезеңіндегі күндер (Ережелердің 3-тармағы)
көрсетілсе және бір чекте қатысу сомасынан кем болмайтын сома көрсетілсе ғана акцияға
қатыса алады.
8. Ұйымдастырушы осы Ережелерге өзгертулер және/немесе толықтырулар енгізуге
құқылы. Осы Ережелерге өзгертулер және/немесе толықтырулар енгізілген жағдайда,
Ұйымдастырушы енгізілген өзгертулер туралы ақпаратты дүкендер, сондай-ақ өзге
ақпараттық арналар арқылы (Ережелердің 11-т.) таратады.
9. Ұйымдастырушы төмендегілер үшін жауапты емес:
а) Акция қатысушыларының осы Ережелермен және/немесе оның өзгертулерімен
танысуға мүмкіндіктерінің болмауы;
б) Акция қатысушыларының осы Ережелермен қарастырылған міндеттерді орындамауы
немесе уақтылы орындамауы;
10. Ұйымдастырушының акцияны өткізумен байланысты барлық мәселелер бойынша
шешімі соңғы шешім болып есептеледі және барлық Қатысушыларға қатысты болады.
11. Акцияны ұйымдастыруға байланысты барлық мәселелер бойынша
ұйымдастырушының +7 727 341 03 28 телефон нөмірі бойынша хабарласуға болады.
Барлық қалған мәселелер бойынша жедел желі телефоны бойынша қоңырау шалуға
болады: 8-800-080-50-52, +7-727-297 50 52
12. Қатысушы Акцияға қатыса отырып, осы Ережелермен толық танысқанын және
келіскенін растайды.

