акциясының өткізілу ережелері
«Pampers — памперс-городокта тіркелгені үшін жөргектер беру»
1.Акцияның атауы
(əрі қарай – Акция)

«Pampers — памперс-городокта тіркелгені үшін жөргектер беру»

2. Акция
Ұйымдастырушысы туралы
ақпарат
Ұйымдастырушының атауы,
ЖСН жəне пошта
мекенжайы.
3. Акцияның өткізілу кезеңі.

«АЛИДИ логистикалық компаниясы» ЖШС
160240033817 Қазақстан Республикасы, A05E0Y4,
Алматы қ., Қазыбек би к-сі 117/86

4. Акцияның өткізілу
аумағы. Жүлделер беру
орны.
5. Акция қатысушыларына
Акция шарттары туралы
хабарлау тəртібі мен əдісі.

6. Акцияның жүлде қоры.

3.1. Акцияның өткізілуінің жалпы мерзімі соңғы күнді қоса 2018 ж. 08
маусымы мен 2018 ж. 08 шілдесі аралығында.
3.2. Жүлделер беретін промо-орталықтардың жұмыс кезеңі 2018 ж. 08
маусымы мен 2018 ж. 08 шілдесі аралығында.
Жұма 15:30 — 19:30, сенбі, жексенбі 14:00-18:00
4.1. Акция Қазақстан Республикасының (əрі қарай - ҚР) аумағында
өткізіледі.
4.2. Жүлделер, олар бар болған жағдайда, №1-Қосымшада көрсетілген ҚР
аумағындағы бөлшек сауда дүкендерінде, осы Ережелердің 3.2-т. сəйкес
промо-орталықтардың жұмыс күні мен жұмыс уақытында берілетін болады.
Акция қатысушыларына хабарлау:
5.1. Балалар гигиенасы секциясында жұмыс істейтін кеңесшіден немесе
промоутерден, осы Ережелердің 3.2-т. сəйкес олардың жұмыс күні мен
жұмыс уақыты кезінде кеңес алу арқылы жасалады
5.2. Акция Ережелерін
www.pamperskz.com сайтында орналастыру
арқылы жасалады
6.1. Акцияның жүлде қорын Ұйымдастырушы құрайды жəне ол келесі
жүлделерді қамтиды:
•
Pampers Premium Care 18д. жөргектерінің бір қаптамасы
Акцияға 3 өлшем - 1, 2, 3 (сатып алушының таңдауы бойынша)
қатысады:
1-өлшем — 3 948д.
2-өлшем — 9 212д.
3-өлшем — 13 160д.

7. Акцияға қатысу
шарттары.

6.2. www.pamperskz.com сайтында тіркелу фактісі жəне тіркелгеннен кейін
Балалар гиегиенасы кеңесшісінен алған талон акцияға қатысуды растау
болып табылады
6.3. Жүлде www.pamperskz.com сайтында тіркелу фактісін растайтын
талонды көрсеткен кезде беріледі
6.4. Акция барысында бір қолға бір жүлдеден артық берілмейді
6.5. Жүлделер саны шектеулі
6.6. Жүлденің кез келген түрі таусылып қалған жағдайда, оның қоры
толтырылмайды жəне осындай жүлденің берілуі тоқтатылады.
6.7. Осы Ережелердің 3.2-т. көрсетілген Акцияның аяқталу мерзіміне дейін
жүлделер болмаған жағдайда, Акцияның өткізілуін тоқтату құқығын
Ұйымдастырушы өзіне қалдырады.
7.1. Акция қатысушысы болу үшін, Акцияның мақсатты аудиториясына
сəйкестігін растау үшін (осы Ережелердің 7.7-т.) Балалар гигиенасы
секциясында жұмыс істейтін кеңесшіге жүгіну қажет
7.2. Ережелердің 3.1-т. көрсетілген кезеңде өз мобильді құрылғысы арқылы
өз бетінше немесе №1-Қосымшада көрсетілген дүкендер кеңесшілерінің
планшеті арқылы www.pamperskz.com сайтында тіркелу.
7.2.1. Өз мобильді құрылғысы арқылы тіркелген жағдайда, кеңесшіге
жүгініп, телефонын көрсету, онда қатысушының тіркелгені көрініп тұрады.
7.2.2. 8782 нөміріне смс жіберу
7.2.3. қатысушының осыған дейін сыйлық алуға келмегенін растайтын
ХХХХ (əр дүкеннің өз коды бар, Балалар гигиенасы секциясының
кеңесшілерінен анықтап біліңіз) кодты алу

7.2.4. SMS жібергені үшін төлем алынбайды

7.3. Тіркелу фактісін растайтын талон алу
7.4. Осы Ережелердің 3.2-т. көрсетілген кезеңде талонды №1-Қосымшада
көрсетілген мекенжай бағдарламасына сəйкес промо-орталыққа алып келіп,
промоутерден Pampers Premium Care 18-20 д. 1-3 өлшемдегі жөргегінің бір
қаптамасын таңдауына қарай алу.
7.5. Жүлде www.pamperskz.com сайтында тіркелген пайдаланушыға ғана
жəне тек тіркелу фактісін растайтын талон бойынша беріледі.
7.6. Акцияға 0-6 ай аралығындағы балалары бар, 1-3 өлшемдегі жөргектерді
пайдаланатын жəне сайтта тіркелуге дайын аналар қатыса алады.

7.7. Акцияға 1-Қосымшада көрсетілген ҚР аумағындағы дүкендерде
сауда жасаған 18 жасқа толған тұлғалар қатыстырылады
7.8. SMS жібергені үшін төлем алынбайды
7.9. www.pamperskz.com сайтында тіркелген кезде Pampers брендінен
жəне Procter & Gamble компаниясының өзге брендтерінен
жарнамалық жəне ақпараттық хабарламалар жіберу жəне тіркеу
нысанында көрсетілген өзге мақсаттар үшін акция қатысушысы
тіркеу нысанында көрсетілген (өзінің жəне баласының немесе
қызының, жүлде кімге тағайындалса, соның) жеке деректерін, соның
ішінде Қазақстан Республикасы шегінен тысқары жерлерде, жинау
мен өңдеуге өз компанияның Проктер энд Гэмбл Қазақстан
Дистрибьюшн келісімін береді.
8. Қатысушының
құқықтары.

Қатысушының құқықтары:
8.1. Осы Ережелерде белгіленген тəртіпте акцияға қатысу.
8.2. Барлық шарттарды орындаған жағдайда, Ұйымдастырушыдан жүлдені
беруін талап ету.

9. Ұйымдастырушының
құқықтары

Ұйымдастырушының құқықтары:
9.1. Осы Ережелердің тармақтарын сақтамаған Қатысушыға жүлдені
беруден бас тарту.
9.2. Ережелердегі акция шарттарын өзгерту, бұл ретте Ережелердің
өзгергендігі немесе Акцияның кейінге қалдырылғаны туралы Ережелердің
5-т. көрсетілген тəртіпте қатысушыларға хабарлау.
Ұйымдастырушының міндеттері:
10.1. Акцияны осы Ережелерде белгіленген тəртіппен өткізу.
10.2. Акция қатысушыларына Ережелердің 3-т. көрсетілген мерзімде
жүлделерді беру.
11.1. www.pamperskz.com сайтында тіркелу жəне жүлделерді беру
орталығындағы промоутерге талонды көрсету арқылы жүлдені алуға
болады. Жүлдені алғаны туралы белгісі бар талонның өзі сатып алушыда
қалады.
11.2. №1-Қосымшада көрсетілген, тіркеу жасалған дүкендерде ғана талонды
көрсетіп, жүлдені алуға болады
11.3. Жүлделер оның ақшалай баламасына айырбасталмайды жəне қайтарып
берілмейді.
11.5. Егер Акция Қатысушысы жүлдеден бас тартқан немесе
Ұйымдастырушыға байланысты емес себептер бойынша жүлдені алу
мүмкіндігі болмаған жағдайда, Ұйымдастырушы жауапты болмайды.
11.6. Жүлденің үлгісі, түсі, өлшемі, сондай-ақ өзге параметрлері мен
сипаттамалары Ұйымдастырушының қалауымен анықталады жəне
Қатысушылардың болжамдарымен сəйкес келмеуі мүмкін, сондай-ақ
олардың жарнамалық-ақпараттық материалдарда көрсетілген суреттерінен
өзгеше болуы мүмкін.

10.
Ұйымдастырушының
міндеттері.
11. Жүлдені алу тəртібі мен
мерзімі.

12. Қосымша шарттар.

12.1. Акцияға қатысу автоматты түрде Қатысушының осы Ережелермен
танысқанын жəне келіскенін білдіреді.
12.2. Акция лотерея немесе тəуекелге негізделген өзге ойын болып
табылмайды, қатысқаны үшін төлем жасауды талап етпейді. Акцияға
тапсырыс беруші «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» ЖШҚ
болып табылады.
12.3. Осы Ережелерді, кез келген даулы мəселелерді жəне/немесе осы
Ережелерде реттелмеген мəселелерді əртүрлі түсіндіретін жағдайлар
туындаған жағдайда, Ұйымдастырушы Ережелерді құрастырушы ретінде
ақырғы түсінік береді.
12.4. Ережелер Сайтта жарияланған сəттен бастап күшіне енеді.
12.5. Промо акцияны ұйымдастыруға байланысты мəселелер бойынша
ұйымдастырушының +7 727 341 03 28 телефон нөмірі бойынша хабарласуға
болады
Барлық қалған мəселелер бойынша 8 800 080 5052, 297 50 52 қауырт желі
телефоны бойынша қоңырау шалуға болады.

№1-Қосымша
Қала
Ақтау
Ақтөбе
Ақтөбе
Ақтөбе
Алматы
Алматы
Алматы
Алматы
Алматы
Алматы
Алматы
Алматы
Алматы
Алматы
Алматы
Алматы
Алматы
Алматы
Астана
Астана
Астана
Астана
Астана
Астана
Астана
Астана

Дина
Анвар ГМ
Дина ГМ
Анвар Дан+
Арзан
Скиф №25
Magnum
Арзан
Magnum
Magnum
Скиф №26
Magnum
Magnum
Скиф №9
Magnum
Magnum
Magnum
Скиф №38
Magnum
Скиф №73
Метро Астана
Скиф №72
Анвар Достық
Скиф №71 Борабай
Скиф №74
Magnum

Астана
Астана
Қарағанды

Скиф №77
Скиф
Южный Таир

Дүкен

Мекенжайы
Ақтау қ., "Аққу" шағын ауданы 33
Нокин көшесі, 34Б
Молдағұлова даңғылы, 53А
Ағайынды Жұбановтар к-сі, 281
Өскемен
Самал-2 шағын ауданы, Меңдіқұлов желекжолы, 98
Радостовец көшесі, 293
Райымбек, № 507А-үй
Демьян Бедный көшесі, 3
Төле би көшесі, 285
Жібек Жолы даңғылы, 50
АЗТМ көшесі, 273
Жетісу-3 шағын ауданы, 1Г
Ақсай-4 шағын ауданы, 22
Медеу ауданы, Халиуллин к-сі, 194-үй
Сүйінбай д-лы, 2-үй, 8-корпус, П-литері
Райымбек даңғылы, 17к, Молл Апорт, 1-қабат
Алматы қ., Төле би к-сі, 71-үй
Еділ көшесі, 26
Абай даңғылы, 48
Астана-Қарағанды трассасы, 4/1
Бөгенбай батыр даңғылы, 26
Алматы көшесі, 5
Үшкілтай Субханбердина көшесі, 2
Кенесары көшесі, 4
Алаш тас жолы, 23/1
Астана қ., Сарыарқа ауданы, Алаш тас жолы, 13ғимарат
Астана қ., Абылай хан к-сі, 27/3
Космонавттар көшесі, 1В

Қарағанды
Қарағанды
Көкшетау
Қызылорда
Қызылорда
Павлодар
Павлодар
Павлодар
Павлодар
Семей
Степногорск
Талдықорған
Тараз

Magnum
Magnum
Скиф №91
Скиф №57
Скиф №58
Скиф №42
Скиф №41
Скиф №43
Скиф №44
Скиф
Скиф №36
Скиф №65
Скиф №52

Орал
Шымкент
Шымкент

Дина ГМ Орал
Magnum
Фиркан

Бұқар жырау даңғылы, 86
Шахтерлер даңғылы, 82
Капцевич көшесі, 228
Қызылорда қ., Журба к-сі, 65
Қызылорда қ., Жібек жолы к-сі, 20
Циолковский көшесі, 33/1
Қатаев көшесі, 51
Павлодар қ., Ак. Сəтбаев к-сі, 316/1
Павлодар қ., Торайғыров к-сі, 1/3
Семей қ., Əуезов д-лы, 5
Степногорск қ., 6-шағын аудан, №2-ғимарат
Қаратал шағын ауданы, 4
Тəуке хан көшесі, 1
Зеленовский ауданы, Мичуринск а., жол жиегіндегі
көше, 65/2
Əл-фараби ауданы, Володарский к-сі, 1/5
Фиркан ЖШС Фиркан City СОО [SH00003619]

www.pamperskz.com сайтында тіркелген кезде Pampers брендінен жəне Procter & Gamble
компаниясының өзге брендтерінен жарнамалық жəне ақпараттық хабарламалар жіберу жəне
тіркеу нысанында көрсетілген өзге мақсаттар үшін акция қатысушысы тіркеу нысанында
көрсетілген (өзінің жəне баласының немесе қызының, жүлде кімге тағайындалса, соның) жеке
деректерін, соның ішінде Қазақстан Республикасы шегінен тысқары жерлерде, жинау мен
өңдеуге өз келісімін береді.

