
 

Правила проведения и участия в акции 
«С Hochland ближе к миллиону» 

(далее - «Правила») 

 «Hochland-пен бірге миллионға жақындау» 
науқанын жүргізу және оған қатысу Ережелері 

(бұдан әрі - «Ережелер») 

Стимулирующее мероприятие под названием «С Hochland ближе к миллиону» (далее - 
«Акция») проводится в период с 01.07.2021 г. по 31.10.2021 г. с целью формирования и 
поддержания интереса к продукции под товарным знаком «Hochland», а также стимулирования 
ее продаж на российском рынке.  
Принимая участие в акции «С Hochland ближе к миллиону», Участники полностью принимают 
и соглашаются с настоящими Правилами.  
Акция не является игрой, основанной на риске.  
Участие в Акции не является обязательным. 

«Hochland-пен бірге миллионға жақындау» атауына ие ынталандырғыш іс-шара 
(бұдан әрі - «Науқан») 01.07.2021 ж. - 31.10.2021 ж. аралығында "Hochland" тауар 
белгісімен өнімдерге қызығушылықты қалыптастыру және қолдау, сондай-ақ оның 
Ресей нарығында сатылуын ынталандыру мақсатында өткізіледі. 
«Hochland-пен бірге миллионға жақындау», науқанына қатысу арқылы 
қатысушылар осы ережелерді толық қабылдайды және келіседі. 
Акция тәуекелге негізделген ойын болып табылмайды.  

Акцияға қатысу міндетті болып табылмайды. 

Основные определения  
 
Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «КислородПро»  
(Российская Федерация, 123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 16 пом. 1, ком. 
23; ИНН 7703760079; КПП 770301001; р/счет 40702810002560003294 в АО "АЛЬФА-БАНК", г. 
Москва, к/с № 30101810200000000593 , БИК 044525593) по поручению ООО «Хохланд 
Руссланд» (Российская Федерация, 140126, Московская обл., Раменский район, Пос. РАОС, 
д.16; ИНН 5040048921; КПП 504001001; Банк: ООО «Дойче Банк», г.Москва, р/с 
40702810600000000123, БИК 044525101, к/с 30101810100000000101) (далее – «Организатор»). 

Оператором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан, заключившим договор с Организатором Акции на 
проведение Акции от его имени и по его поручению, является TOO «Love Marketing» (Адрес: 
050036, г. Алматы, мкр-н 9, д. 3а, офис 2, БИН 090140019367, ИИК KZ956010131000112599, Кбе 17, 
БИК HSBKKZKX в АОФ  № 139900 АО «Народный Банк Казахстана», Свидетельство о постановке на 
регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0013896, от 24.10.2012 (далее – «Оператор»). 

Обязанности Организатора Акции:  
– организация формирования призового фонда Акции и его вручения;  
– коммуникация с Участниками/Победителями Акции;  
– техническая поддержка работы Сайта Акции;  
– контроль регистрации чеков на приобретение продукции под товарным знаком «Hochland».  
 
Apple, Facebook, Vkontakte, Google, Instagram не являются спонсорами акции. 

 

«Чек» – кассовый чек с детализацией купленных в период с 01.07.2021 по 30.09.2021.  товаров, 
среди которых должно быть минимум 2 (два) наименования продукции Hochland, указанной в 
пункте 2 Правил.  
 

Негізгі анықтамалар  
 
Науқанды ұйымдастырушы "КислородПро" жауапкершілігі шектеулі қоғамы болып 
табылады (Ресей Федерациясы, 123317, Мәскеу қ., Пресненская жағ., 6 үй, 2 бет, 16 
қабат, 1-жай, 23-бөлме; СТСН 7703760079; ЕҚК 770301001; Е/шот 
40702810002560003294 "АЛЬФА-БАНК" АҚ, Мәскеу қ., к/с № 30101810200000000593 
, БСК 044525593) "Хохланд Русланд" ЖШҚ тапсырмасы бойынша (Ресей 
Федерациясы, 140126, Мәскеу обл., Рамен ауданы, РАОС кенті, 16 – үй; СТСН 
5040048921; ЕҚК 504001001; Банкі: "Дойче Банк" ЖШҚ, Мәскеу қ., е/с 
40702810600000000123, БСК 044525101, к/с 30101810100000000101) (бұдан әрі - 
"Ұйымдастырушы"). 

Науқанның операторы, яғни, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 
құрылған, науқанды ұйымдастырушымен оның атынан және оның тапсырмасы 
бойынша акцияны өткізуге шарт жасасқан заңды тұлға "Love Marketing" ЖШС болып 
табылады (мекенжайы: 050036, Алматы қ., 9 ш. а., 3А үй, 2-кеңсе, БСН 090140019367, 
ЖСК KZ956010131000112599, Кбе 17, БСК HSBKKZKX № 139900 "Қазақстан Халық банкі" 
АҚ АОФ, ҚҚС бойынша тіркеу есебіне қою туралы куәлік, сериясы 60001, № 0013896, 
24.10.2012 ж. (бұдан әрі – "Оператор"). 

Науқанды Ұйымдастырушының міндеттері:  
– акцияның жүлде қорын қалыптастыруды және оны тапсыруды ұйымдастыру;  
– науқан қатысушыларымен/жеңімпаздарымен коммуникация;  
– науқан сайтының жұмысын техникалық қолдау;  
– "Hochland"тауар белгісімен өнімді сатып алуға чектердің тіркелуін бақылау. 
 
Apple, Facebook, Vkontakte, Google, Instagram науқанның демеушілері болып 

табылмайды. 

 



"Зарегистрированный чек"- кассовый чек с детализацией купленных в период с 01.07.2021 по 
30.09.2021 товаров, среди которых должно быть минимум 2 (два) наименования продукции, из 
пункта 2 Правил и который загружен Участником в личном кабинете при помощи Загрузки фото. 
 
"Принятый, или прошедший модерацию чек" - кассовый чек с детализацией купленных в 
период с 01.07.2021 по 30.09.2021 товаров, среди которых должно быть минимум 2 (два) 
наименования продукции из пункта 2 Правил и который был загружен Участником в личном 
кабинете при помощи Загрузки фото и прошел успешную модерацию. 
 
«Единица Продукции» – одно наименование Продукции, участвующей в акции, указанное в 
Чеке, подтверждающем приобретение Продукции, участвующей в Акции, согласно п.2 
настоящих Правил. 
 
«Гарантированный приз» - денежный приз в размере 300 (трехсот) тенге, начисленный на 

телефон участника при условии наличия принятого, или прошедшего модерацию чека. 
 
«Сайт Акции» - www.mln.kz.hochland.ru 
 
«Регистрация Участника» - однократный ввод Участником следующих данных: фамилии, имени, 
возраста, города, номера мобильного телефона, электронной почты, подтверждения согласия 
на обработку персональных данных и согласия с правилами акции. После регистрации Участник 
не имеет возможности изменить e-mail и телефон, вводимые при регистрации в Акции. 
 
«Авторизация» - ввод Участником электронного адреса, или логина и пароля для 
идентификации его системой.  
 
«E-mail» – зарегистрированный электронный почтовый адрес Участника Акции на одном из 
почтовых серверов в сети Интернет, к которому Участник имеет доступ.  
 
«Договор на участие в Акции» - соглашение о взаимных обязательствах 
Организатора/Оператора и Участника в рамках проведения Акции, является для последнего 
безвозмездным, заключается путём присоединения Участника к условиям, содержащимся в 
тексте настоящих Правил в порядке, установленном в п. 3 настоящих Правил.  

«Чек» – 01.07.2021 жылдан бастап 30.09.2021 жылға дейінгі кезеңде сатып алынған 
тауарлардың егжей-тегжей мәліметтері көрсетілген кассалық чек, олардың арасында 
Қағидалардың 2-тармағында көрсетілген Hochland өнімінің кемінде 2 (екі) атауы 
болуы тиіс.  
 
"Тіркелген чек"- 01.07.2021 жылдан бастап 30.09.2021 жылға дейінгі кезеңде сатып 
алынған тауарлардың егжей-тегжей мәліметтері көрсетілген кассалық чек, олардың 
арасында Қағидалардың 2-тармағынан кемінде 2 (екі) өнім атауы және қатысушы 
жеке кабинетте фото жүктеу көмегімен жүктелген болуы тиіс. 
 
"Қабылданған немесе модерациядан өткен чек" - 01.07.2021 жылдан бастап 
30.09.2021 жылға дейінгі кезеңде сатып алынған тауарлардың егжей-тегжей 
мәліметтері көрсетілген кассалық чек, олардың арасында Қағидалардың 2-
тармағынан кемінде 1 (бір) өнім атауы және қатысушы жеке кабинетте фотосуретті 
жүктеу арқылы жүктеген және сәтті модерациядан өткен болуы тиіс. 
 
«Өнімнің бірлігі» – осы Ереженің 2-тармағына сәйкес акцияға қатысатын, өнімді 
сатып алуды растайтын, чекте көрсетілген науқанға қатысатын өнімнің бір атауы. 
 
«Кепілдендірілген сыйлық» - қабылданған немесе модерациядан өткен чек болған 

жағдайда қатысушының телефонына есептелген 300 (үш жүз) теңге мөлшеріндегі 

ақшалай жүлде. 
 
«Науқанның сайты» - www.mln.kz.hochland.ru 
 
«Қатысушыны тіркеу» - Қатысушының келесі деректерді бір рет енгізуі: тегі, аты, 
жасы, қаласы, ұялы телефон нөмірі, электрондық пошта, жеке деректерді өңдеуге 
келісімді растау және науқан ережелерімен келісу. Тіркелгеннен кейін қатысушының 
науқанға тіркелу кезінде енгізілетін e-mail мен телефонды өзгерту мүмкіндігі 
болмайды. 
 
«Авторландыру» - жүйеге сәйкестендіру үшін қатысушының электрондық 
мекенжайды немесе логин мен парольді енгізуі.  
 
«E-mail» – қатысушының интернет желісіндегі қатысушы қол жеткізе алатын пошта 
серверлерінің бірінде тіркелген электрондық пошта мекенжайы.  
 
«Науқанға қатысу Шарты» - науқанды өткізу шеңберінде 
ұйымдастырушының/оператордың және қатысушының өзара міндеттемелері туралы 
келісім соңғысы үшін өтеусіз болып табылады, қатысушыны осы Қағидалардың 3-
тармағында белгіленген тәртіппен осы Қағидалардың мәтінінде қамтылған шарттарға 
қосу арқылы жасалады.  

http://www.mln.kz.hochland.ru/
http://www.mln.kz.hochland.ru/


 
1. Описание Акции  
1.1. Общий период проведения Акции, включая период выдачи призов Победителям: с 
01.07.2021 года по 31.10.2021 года (включительно).  
1.1.1. Период совершения покупки: с «01» июля 2021 года по «30» сентября 2021 г. 
(включительно), далее – Период совершения покупки. 
 
Срок  определения победителей по видам разыгрываемых  призов:  
Розыгрыш  еженедельных призов происходит в следующие периоды: 

 
 

Период регистрации Чека Розыгрыш Еженедельных призов 

00 часов 00 минут 01 секунд 01 июля 2021 

года до 23 часов 59 минут 59 секунд 11 

июля 2021 года 

21 июля 2021 года 

00 часов 00 минут 01 секунд 12 июля 2021 

года до 23 часов 59 минут 59 секунд 18 

июля 2021 года 

 

28 июля 2021 года 

00 часов 00 минут 01 секунд 19 июля 2021 

года до 23 часов 59 минут 59 секунд 25 

июля 2021 года 

 

04 августа 2021 года 

00 часов 00 минут 01 секунд 26 июля 2021 

года до 23 часов 59 минут 59 секунд 01 

августа 2021 года 

 

11 августа 2021 года 

00 часов 00 минут 01 секунд 02 августа 

2021 года до 23 часов 59 минут 59 секунд 

08 августа 2021 года 

 

18 августа 2021 года 

00 часов 00 минут 01 секунд 09 августа 

2021 года до 23 часов 59 минут 59 секунд 

15 августа 2021 года 

 

25 августа 2021 года 

 
1. Науқанның сипаты  

1.1. Жеңімпаздарға жүлделер беру кезеңін қоса алғанда, науқанды өткізудің 
жалпы кезеңі: 01.07.2021 жылдан бастап 31.10.2021 жылға дейін (қоса 
алғанда).  

1.1.1. Сатып алуды жасау кезеңі: 2021 жылғы "01" шілдеден бастап 2021 
жылғы " 30 " қыркүйекке дейін (қоса алғанда), бұдан әрі – сатып алуды жасау 
кезеңі. 
 

Ойнатылатын жүлделердің түрлері бойынша жеңімпаздарды анықтау мерзімі:  
Апта сайынғы жүлделердің ұтыс ойыны келесі кезеңдерде өтеді: 

 
 

Чекті тіркеу кезеңі 
Апта сайынғы жүлделердің ұтыс 

ойыны 

2021 жылғы 01 шілденің 00 сағат 00 минут 

01 секунд 2021 жылғы 11 шілденің 23 сағат 

59 минут 59 секунд 

2021 жылдың 21 шілдесі 

2021 жылғы 12 шілденің 00 сағат 00 минут 

01 секунд 2021 жылғы 18 шілденің 23 сағат 

59 минут 59 секунд 

 

2021 жылдың 28 шілдесі 

2021 жылғы 19 шілденің 00 сағат 00 минут 

01 секунд 2021 жылғы 25 шілденің 23 сағат 

59 минут 59 секунд 

 

2021 жылдың 04 тамызы 

2021 жылғы 26 шілденің 00 сағат 00 минут 

01 секунд 2021 жылғы 01 тамызының 23 

сағат 59 минут 59 секунд 

 

2021 жылдың 11 тамызы 

2021 жылғы 02 тамызының 00 сағат 00 

минут 01 секунд 2021 жылғы 08 

тамызының 23 сағат 59 минут 59 секунд 

 

2021 жылдың 18 тамызы 

2021 жылғы 09 тамызының 00 сағат 00 

минут 01 секунд 2021 жылғы 15 

тамызының 23 сағат 59 минут 59 секунд 

 

2021 жылдың 25 тамызы 

 



00 часов 00 минут 01 секунд 16 августа 

2021 года до 23 часов 59 минут 59 секунд 

22 августа 2021 года 

 

01 сентября 2021 года 

00 часов 00 минут 01 секунд 23 августа 

2021 года до 23 часов 59 минут 59 секунд 

29 августа 2021 года 

 

08 сентября 2021 года 

00 часов 00 минут 01 секунд 30 августа 

2021 года до 23 часов 59 минут 59 секунд 

05 сентября 2021 года 

 

15 сентября 2021 года 

00 часов 00 минут 01 секунд 06 сентября 

2021 года до 23 часов 59 минут 59 секунд 

12 сентября 2021 года 

 

22 сентября 2021 года 

00 часов 00 минут 01 секунд 13 сентября 

2021 года до 23 часов 59 минут 59 секунд 

19 сентября 2021 года 

 

29 сентября 2021 года 

00 часов 00 минут 01 секунд 20 сентября 

2021 года до 23 часов 59 минут 59 секунд 

30 сентября 2021 года 

 

06 октября 2021 года 

 
Розыгрыш ежемесячных призов происходит в следующие периоды: 

 

Период регистрации Чека Розыгрыш Ежемесячных призов 

00 часов 00 минут 01 секунд 01 июля 2021 

года до 23 часов 59 минут 59 секунд 31 

июля 2021 года 

08 августа 2021 года 

00 часов 00 минут 01 секунд 01 августа 

2021 года до 23 часов 59 минут 59 секунд 

31 августа 2021 года 

 

12 сентября 2021 года 

2021 жылғы 16 тамызының 00 сағат 00 

минут 01 секунд 2021 жылғы 22 

тамызының 23 сағат 59 минут 59 секунд 

 

2021 жылдың 01 қыркүйегі 

2021 жылғы 23 тамызының 00 сағат 00 

минут 01 секунд 2021 жылғы 29 

тамызының 23 сағат 59 минут 59 секунд 

 

08 сентября 2021 года 

2021 жылғы 30 тамызының 00 сағат 00 

минут 01 секунд 2021 жылғы 05 

қыркүйегінің 23 сағат 59 минут 59 секунд 

 

2021 жылдың 15 қыркүйегі 

2021 жылғы 06 қыркүйегінің 00 сағат 00 

минут 01 секунд 2021 жылғы 12 

қыркүйегінің 23 сағат 59 минут 59 секунд 

 

2021 жылдың 22 қыркүйегі 

2021 жылғы 13 қыркүйегінің 00 сағат 00 

минут 01 секунд 2021 жылғы 19 

қыркүйегінің 23 сағат 59 минут 59 секунд 

 

2021 жылдың 29 қыркүйегі 

2021 жылғы 20 қыркүйегінің 00 сағат 00 

минут 01 секунд 2021 жылғы 30 

қыркүйегінің 23 сағат 59 минут 59 секунд 

 

2021 жылдың 06 қазаны 

 
Ай сайынғы жүлделердің ұтыс ойыны келесі кезеңдерде өтеді: 

 

Чекті тіркеу кезеңі 
Ай сайынғы жүлделердің ұтыс 

ойыны 

2021 жылғы 01 шілдесінің 00 сағат 00 

минут 01 секунд 2021 жылғы 31 шілдесінің 

23 сағат 59 минут 59 секунд 

2021 жылдың 08 тамызы 

2021 жылғы 01 тамызының 00 сағат 00 

минут 01 секунд 2021 жылғы 31 

тамызының 23 сағат 59 минут 59 секунд 

 

2021 жылдың 12 қыркүйегі 



00 часов 00 минут 01 секунд 01 сентября 

2021 года до 23 часов 59 минут 59 секунд 

30 сентября 2021 года 

 

06 октября 2021 года 

 
Розыгрыш главного приза происходит в следующий период: 
 

Период регистрации Чека Розыгрыш Главного приза 

00 часов 00 минут 01 секунд 01 июля 2021 

года до 23 часов 59 минут 59 секунд 30 

сентября 2021 года 

06 октября 2021 года 

 
  
1.1.2. Период вручения призов Победителям Акции: с 21.07.2021 г. по 31.10.2021 г. 
 
1.2. Территория проведения Акции: Республика Казахстан 
 
1.3. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с 
обязательным опубликованием таких изменений на Сайте. Изменения вступают в силу с 
момента их опубликования на Сайте, если не указана иная дата в связи с внесением изменений 
в настоящие Правила. 

2021 жылғы 01 қыркүйегінің 00 сағат 00 

минут 01 секунд 2021 жылғы 30 

қыркүйегінің 23 сағат 59 минут 59 секунд 

 

2021 жылдың 06 қазаны 

 
Бас жүлденің ұтыс ойыны келесі кезеңде өтеді: 
 

Чекті тіркеу кезеңі Бас жүлде ұтыс ойыны 

2021 жылғы 01 шілденің 00 сағат 00 минут 

01 секунд 2021 жылғы 30 қыркүйектің 23 

сағат 59 минут 59 секунд  

2021 жылдың 06 қазаны 

 
  
1.1.2. Науқан жеңімпаздарына сыйлықты табыстау кезеңі: 21.07.2021 ж. бастап 
31.10.2021 ж. дейін 
 

1.2. Науқанды өткізу аумағы: Қазақстан Республикасы 
 

1.3. Ұйымдастырушы Сайтта міндетті түрде осындай өзгерістерді 
жариялай отырып, осы Қағидаларға өзгерістер енгізу құқығын өзіне 
қалдырады. Өзгерістер, егер осы Ережеге өзгерістер енгізуге байланысты өзге 
күн көрсетілмесе, сайтта жарияланған сәттен бастап күшіне енеді. 

2.  Продукция, участвующая в Акции (далее - Продукция): 
 

• Ванна плавленого сыра Сливочный 200 гр • 

• Ванна плавленого сыра Сливочный 400 гр • 

• Ванна плавленого сыра С ветчиной 200 гр • 

• Ванна плавленого сыра С ветчиной 400 гр • 

• Ванна плавленого сыра С грибами 200 гр • 

• Ванна плавленого сыра С грибами 400 гр • 

• Ванна плавленого сыра Сырная Классика с сыром Маасдам 200 гр • 

• Ванна плавленого сыра Сырная Классика со Швейцарским сыром 200 гр • 

• Ванна плавленого сыра Сырная Классика со Швейцарским сыром 400 гр • 

2.  Науқанға қатысатын өнім (бұдан әрі-Өнім): 
 

• Балқытылған ірімшік ваннасы Кілегейлі 200 гр • 

• Балқытылған ірімшік ваннасы Кілегейлі 400 гр • 

• Балқытылған ірімшік ваннасы Ветчина қосылған 200 гр • 

• Балқытылған ірімшік ваннасы Ветчина қосылған 400 гр • 

• Балқытылған ірімшік ваннасы Саңырауқұлақ қосылған 200 гр • 

• Балқытылған ірімшік ваннасы Саңырауқұлақ қосылған 400 гр • 

• Балқытылған ірімшік ваннасы Маасдам ірімшігі қосылған Ірімшікті 

Классика 200 гр • 

 



• Круг плавленого сыра Сливочный 140 гр •  

• Круг плавленого сыра Классическое Трио 140 гр •  

• Круг плавленого сыра Пикник на Природе 140 гр •  

• Круг плавленого сыра Тройное Удовольствие 140 гр •  

• Круг плавленого сыра С ветчиной 140 гр •  

• Круг плавленого сыра Грибная Корзинка 140 гр •  

• Круг плавленого сыра Сырная Классика Ассорти 140 гр • 

• Круг плавленого сыра Ассорти Мясное 140 гр •  

• Круг плавленого сыра Сливочный, с беконом 140 гр •  

• Ломтики плавленого сыра Сливочный Толстый ломтик 150 гр •  

• Ломтики плавленого сыра С салями и специями 150 гр •  

• Ломтики плавленого сыра  Чизбургер 150 гр •  

• Ломтики плавленого сыра С ветчиной 150 гр •  

• Ломтики плавленого сыра Ассорти 150 гр •  

• Ломтики плавленого сыра Сэндвич 150 гр •  

• Ломтики плавленого сыра СК с сыром Маасдам 150 гр •  

• Ломтики плавленого сыра С грибами 150 гр •  

• Плавленый сыр Hochland для горячих блюд в ломтиках, с окороком и паприкой 150 г.  

• Плавленый сыр Hochland для горячих блюд в ломтиках, с грибами и копченым мясом 

150 г 

 
Продукция "Фетакса", творожные сыры, блочки Hochland в Акции не участвуют.   

• Балқытылған ірімшік ваннасы Швейцария ірімшік қосылған Ірімшікті 

Классика 200 гр • 

• Балқытылған ірімшік ваннасы Швейцария ірімшік қосылған Ірімшікті 

Классика 400 гр • 

• Балқытылған ірімшік шеңбері Кілегейлі 140 гр •  

• Балқытылған ірімшік шеңбері Классикалық Трио 140 гр •  

• Балқытылған ірімшік шеңбері Табиғаттағы Пикник 140 гр •  

• Балқытылған ірімшік шеңбері Үш еселенген Ләззат 140 гр •  

• Балқытылған ірімшік шеңбері Ветчина қосылған 140 гр •  

• Балқытылған ірімшік шеңбері Саңцырауқұлақ кәрзеңке 140 гр •  

• Балқытылған ірімшік шеңбері Ассорти Ірімшікті классика 140 гр • 

• Балқытылған ірімшік шеңбері Ет Ассортиі 140 гр •  

• Балқытылған ірімшік шеңбері Кілегейлі, бекон қосылған 140 гр •  

• Балқытылған ірімшік тілімдері Кілегейлі Қалың тілім 150 гр •  

• Балқытылған ірімшік тілімдері Салями және дәмдеуіштер қосылған 150 гр  

• Балқытылған ірімшік тілімдері  Чизбургер 150 гр •  

• Балқытылған ірімшік тілімдері Ветчина қосылған 150 гр •  

• Балқытылған ірімшік тілімдері Ассорти 150 гр •  

• Балқытылған ірімшік тілімдері Сэндвич 150 гр •  

• Балқытылған ірімшік тілімдері СК Маасдам ірімшігі қосылған 150 гр •  

• Балқытылған ірімшік тілімдері Саңырауқұлақ қосылған 150 гр •  

• Хочланд ірімшігі тілімдердегі ыстық тағамдарға арналған, ветчина мен 

паприка қосылған 150 г.  

• Саңырауқұлақтар мен ысталған ет қосылған ыстық тағамдарға арналған 

Hochland балқытылған ірімшігі 150 г 

 
"Фетакс" өнімдері, сүзбе ірімшіктері, Hochland блоктары науқанға қатыспайды..   

3. Условия и порядок участия в Акции.  
 

3.Науқанға қатысу шарттары мен тәртібі.  
 

 



3.1. В Акции могут принимать участие граждане Республики Казахстан, достигшие 18 лет, 
проживающие на территории Республики Казахстан, выполнившие условия участия в Акции 
согласно настоящим Правилам.  
3.2. Участник – лицо, соответствующее требованиям настоящих Правил и которое в период 
с «01» июля 2021 года по «30» сентября 2021 года, приобрело один из продуктов, указанных в 
п.2 территории Республики Казахстан и выполнило требования, необходимые для участия в 
Акции. 
3.3. Участник должен обеспечить возможность получать денежный перевод на номер 
своего мобильного телефона.  
3.4. Вся ответственность за достоверность  указанных данных лежит на Участнике Акции.  

3.5. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Оператора, 
аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и представителей, 
представителям государственных органов и органов местного самоуправления, 
представителям/сотрудникам клиентов/поставщиков Оператора, а равно как и работникам и 
представителям любых других юридических лиц, имеющих отношение к организации и/или 
проведению Акции, членам их семей, а также несовершеннолетним гражданам.  
3.6. Участники Акции имеют, в частности, следующие права: 

− право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими 
Правилами; 

− право на получение Приза в случае, если Участник будет признан Победителем в 
соответствии с настоящими Правилами; 

− иные права, предусмотренные настоящими Правилами. 
3.7. Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности: 

− соблюдать Правила Акции во время ее проведения; 

− предоставлять Организатору и/или Оператору достоверную информацию о себе в 
соответствии с Правилами Акции; 

− иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами. 
 

3.8. Участник  Акции,  выполнивший  условия  Акции, имеет  возможность  выиграть   
призы  в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 
 
3.8.1. Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции и/или изменить ее 
условия, опубликовав соответствующее сообщение на Сайте или иным способом публично 
уведомить о таком прекращении. 
 
3.8.2. Организатор Акции, в случае прекращения Акции, обязан предоставить призы 
Участникам Акции, выполнившим условия Акции до даты опубликования сообщения о 
прекращении проведения Акции или иного публичного уведомления о таком прекращении. 

 
3.8.3. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из: 

3.1. Науқанға 18 жасқа толған, Қазақстан Республикасының аумағында тұратын, 
осы Қағидаларға сәйкес Науқанға қатысу шарттарын орындаған Қазақстан 
Республикасының азаматтары қатыса алады.  

3.2. Қатысушы - осы Қағидалардың талаптарына сәйкес келетін және 2021 
жылғы "01" шілдеден бастап 2021 жылғы "30" қыркүйекке дейінгі кезеңде Қазақстан 
Республикасы аумағының 2-тармағында көрсетілген өнімдердің бірін сатып алған 
және Науқанға қатысу үшін қажетті талаптарды орындаған тұлға. 

3.3. Қатысушы өзінің ұялы телефон нөміріне ақша аударымын алу мүмкіндігін 
қамтамасыз етуі тиіс.  

3.4. Көрсетілген деректердің дұрыстығы үшін барлық жауапкершілік науқанға 
қатысушыға жүктеледі. 

3.5. Науқанға оператордың қызметкерлері мен өкілдеріне, онымен үлестес 
тұлғаларға, осындай қызметкерлердің және өкілдердің отбасы мүшелеріне, 
мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының 
өкілдеріне/қызметкерлеріне, оператор клиенттерінің/өнім берушілерінің 
өкілдеріне/қызметкерлеріне, сол сияқты науқанды ұйымдастыруға және / немесе 
өткізуге қатысы бар кез келген басқа заңды тұлғалардың қызметкерлері мен 
өкілдеріне, олардың отбасы мүшелеріне, сондай-ақ кәмелетке толмаған азаматтарға 
қатысуға тыйым салынады.  

3.6. Акцияға қатысушылардың, атап айтқанда, мынадай құқықтары бар: 

− - осы Ережеге сәйкес акция туралы ақпарат алу құқығы;; 

− - егер қатысушы осы Қағидаларға сәйкес жеңімпаз деп танылған 
жағдайда жүлдені алу құқығы; 

− - осы Қағидаларда көзделген өзге де құқықтар. 
3.7. Акцияға қатысушылар, атап айтқанда, мынадай міндеттерді атқарады: 

− - акцияны өткізу кезінде оның ережелерін сақтау; 

− - ұйымдастырушыға және / немесе Операторға акцияны өткізу кезінде 
оның ережелеріне сәйкес өзі туралы дұрыс ақпарат беру;; 

− - осы Қағидаларда көзделген өзге де міндеттер;. 
 
3.8. Науқан шарттарын орындаған науқанға қатысушы осы Қағидаларда 

көзделген тәртіппен жүлделер ұтып алу мүмкіндігіне ие болады. 
 
3.8.1. Ұйымдастырушы Сайтта тиісті хабарлама жариялай отырып, науқанның 

өткізілуін мерзімінен бұрын тоқтатуға және/немесе оның шарттарын өзгертуге 
немесе осындай тоқтату туралы жария түрде өзге тәсілмен хабардар етуге құқылы. 

 
3.8.2. Науқанды ұйымдастырушы науқан тоқтатылған жағдайда, науқан өткізудің 

тоқтатылғаны туралы хабарлама немесе осындай тоқтату туралы өзге де жария 



 

Наименование приза Количество призов 

Гарантированный приз: деньги на мобильный телефон 
– 300 тенге/чек 

3 500 ед. 

Еженедельные призы: 10 000 тенге 100 ед. 

Ежемесячные призы: 100 000 тенге 10 ед. 

Главный приз: 1 000 000 тенге 1 ед. 

 
 
3.9. Для участия в Акции необходимо:  
 
3.9.1. Совершить покупку любой Продукции, указанной в п. 2. настоящих Правил (далее – 
Покупка) в Период совершения покупки с 01.07.2021 года по 30.09.2021 года (включительно) и 
получить кассовый чек за Покупку, в котором указана продукция, участвующая в Акции (далее 
- Чек). В Акции участвуют все магазины на территории Республики Казахстан, где при покупке 
у участника есть возможность получить детализированный чек. Обращаем внимание, что в 
чеке обязательно должна быть информация о магазине и номер кассового аппарата, а также 
указаны наменования купленной продукции.  
 
3.9.2. В случае, если по одному Чеку была совершена покупка более 2 (двух) 
наименований или 2 (двух) единиц одного наименования любой Продукции, Участник по 
такому Чеку не получает дополнительных привилегий и возможностей для участия в Акции. 
Общее количество Чеков, зарегистрированное одним Участником, не должно превышать 15 
Чеков.  
3.9.3. Зарегистрироваться на сайте и получить возможность  входа в личный кабинет и 
последующей загрузки чеков, нужно выполнить следующие действия: 
 
Для регистрации на Сайте нужно заполнить форму со следующими обязательными для 
заполнения полями:  
- Фамилия; 
- Имя;  
- Возраст;  
- Город; 
- Номер мобильного телефона (формат +Х (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ);  
- E-mail (формат: ХХХ@ХХХ.ХХ);  
- Придумать пароль; 
- Согласие с настоящими Правилами Акции (обязательная галочка);  
- Согласие о предоставлении персональной информации (обязательная галочка) 
 
При выявлении Оператором несоответствия данных Участника паспортным данным, а также 
некорректности/ошибочности введенной информации, Оператор вправе отказать такому 
Участнику в выдаче приза.  

хабарлама жарияланған күнге дейін науқан шарттарын орындаған науқанға 
қатысушыларға жүлделер беруге міндетті. 

 
3.8.3. Науқанның жүлде қоры ұйымдастырушының қаражаты есебінен 

қалыптастырылады және мыналардан тұрады: 
 

Сыйлықтың атауы Сыйлықтың саны 

Кепілдендірілген жүлде: ұялы телефонға ақша-300 
теңге/чек 

3 500 бірл. 

Апталық жүлделер: 10 000 теңге 100 бірл. 

Ай сайынғы жүлделер: 100 000 теңге 10 бірл. 

Бас жүлде: 1 000 000 теңге 1 бірл. 

 
 
3.9. Науқанға қатысу үшін қажетті:  
 
3.9.1. 2-тармақта көрсетілген кез келген өнімді сатып алу. 01.07.2021 жылдан 

бастап 30.09.2021 жылға дейін (қоса алғанда) сатып алу кезеңінде сатып алу (бұдан 
әрі - сатып алу) және науқанға қатысатын өнім көрсетілген сатып алу үшін кассалық 
чек (бұдан әрі-Чек) алу. Акцияға Қазақстан Республикасының аумағындағы барлық 
дүкендер қатысады, онда қатысушыдан сатып алу кезінде егжей-тегжейлі чек алуға 
мүмкіндік бар. Чекте дүкен туралы ақпарат және кассалық нөмір болуы керек, 
сонымен қатар сатып алынған өнімнің өзгерістері көрсетілуі керек.  

 
3.9.2. Егер бір чек бойынша кез келген өнімнің 2 (екі) атауынан артық немесе 

бір атаудың 2 (екі) бірлігін сатып алу жасалған жағдайда, қатысушы мұндай чек 
бойынша науқанға қатысу үшін қосымша артықшылықтар мен мүмкіндіктер 
алмайды. Бір қатысушы тіркеген чектердің жалпы саны 15 чектен аспауы тиіс.  

3.9.3. Сайтта тіркелу және жеке кабинетке кіру және кейіннен чектерді жүктеу 
мүмкіндігін алу үшін келесі әрекеттерді орындау қажет: 

 
Сайтқа тіркелу үшін келесі міндетті өрістермен нысанды толтыру қажет:  
- Тегі; 
- Аты;  
- Жасы;  
- Қала; 
- Ұялы телефон нөмірі (формат +Х (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ);  
- E-mail (формат: ХХХ@ХХХ.ХХ);  
- Құпиясөзді ойлап табу; 
- Осы науқан ережелерімен келісу (міндетті белгі);  
- Дербес ақпарат беру туралы келісім (міндетті белгі); 
 



 
3.9.4. Зарегистрировать Чек следующим образом: 
 
3.9.4.1. В сроки, указанные в п. 1 зарегистрировать Чек следующим образом: 
3.9.4.2. Авторизоваться на Сайте, введя email и пароль; 
3.9.4.3. Затем  нажать на кнопку «Загрузить чек» или «Участвовать», выбрать скан/фото Чека 
в системе на компьютере или в мобильном телефоне и загрузить фотографию чека, 
соответствующую требованиям, указанным ниже.  В разделе Сайта «Личный кабинет» указаны 
его данные, введенные при регистрации на Сайте и доступна информация обо всех 
зарегистрированных чеках.  
 
3.9.5. Основные требования к загружаемым фото/сканированной копии Чека:  
3.9.5.1. формат JPG, PNG; 
3.9.5.2. разрешение не менее 200 (двухсот) dpi;  
3.9.5.3. физический размер не более 2 (двух) мегабайт;  
3.9.5.4. копии чеков от покупки должны быть технически качественными.  
3.9.5.5. данные на фотографии должны дать возможность однозначно подтвердить 
указанные данные пользователем при регистрации чека. То есть должны быть видны: дата, 
список товаров, № фискального накопителя,  Регистрационный номер ККТ, Регистрационный 
номер ККМ или Заводской номер ККМ, ИИН/БИН. 
3.9.5.6. Не допускаются изображения, не являющиеся фотографиями (скриншоты, оттиски, 
картинки, компьютерная графика, фотомонтаж и иное). 
3.9.5.7. Зарегистрированные Чеки проходят в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня их 
регистрации Участником обязательную проверку на официальном сайте Комитета 
Государственных Доходов Министерства Финансов Республики Казахстан (http://kgd.gov.kz) 
(далее – Министерство Финансов). 
3.9.5.8. Далее после успешной проверки на официальном сайте Министерства Финансов 
Чеки проходят модерацию в течение 5 (пяти) рабочих дней. После успешной модерации Чеки 
становятся принятыми и Участнику начисляется Кешбэк.  
3.9.5.9. Если Чек не прошел модерацию и был отклонен, то указывается причина отклонения. 
За причины, связанные с отклонением после проверки через официальный сайт Министерства 
Финансов, Организатор и Оператор Акции ответственности не несут. Участник имеет 
возможность снова зарегистрировать тот же самый Чек после его отклонения по причине 
временной недоступности данных после проверки через официальный сайт Министерства 
Финансов, в связи с тем, что данные могут быть доступны позже. 
3.9.5.10. В сроки, указанные в п.1.1.1. настоящих Правил, зарегистрировать Чеки на Сайте.  
3.9.5.11. Сохранить Чек, в котором указано наименование Продукции, подтверждающий 
покупку Продукции, участвующей в Акции, до окончания периода совершения покупок, 
укзанного в п. 1.1.1 настоящих Правил.  
3.9.5.12. Участник должен самостоятельно приобретать Продукцию и регистрировать Чеки 
только от своего имени и только после совершения покупки. Покупкой/приобретением 

Оператор қатысушы деректерінің паспорт деректеріне сәйкес еместігін, сондай-ақ 
енгізілген ақпараттың дұрыс емес/қате екенін анықтаған кезде Оператор мұндай 
қатысушыға жүлде беруден бас тартуға құқылы. 

 
3.9.4. Чекті келесідей тіркеңіз: 
 
3.9.4.1. 1-тармақта көрсетілген мерзімде Чекті мынадай түрде тіркеңіз: 
3.9.4.2. Email мен парольді енгізу арқылы сайтқа кіру; 
3.9.4.3. Содан кейін "чекті жүктеу" немесе "қатысу" батырмасын басыңыз, 

компьютердегі немесе ұялы телефондағы жүйеде чектің сканерленген/фотосуретін 
таңдаңыз және төменде көрсетілген талаптарға сәйкес келетін чектің фотосуретін 
жүктеңіз. Сайттың "жеке кабинет" бөлімінде Сайтта тіркелу кезінде енгізілген оның 
деректері көрсетілген және барлық тіркелген чектер туралы ақпарат қолжетімді.  

 
3.9.5. Жүктелетін чектің Фото / сканерленген көшірмесіне қойылатын негізгі 

талаптар:  
3.9.5.1. форматы JPG, PNG; 
3.9.5.2. рұқсаты 200 (екі жүз) dpi кем емес;  
3.9.5.3. физикалық өлшемі 2 (екі) мегабайттан артық емес;  
3.9.5.4. сатып алудан алынған чектердің көшірмелері техникалық сапалы болуы 

керек.  
3.9.5.5. фотосуреттегі деректер чекті тіркеу кезінде пайдаланушы көрсеткен 

деректерді біржақты растауға мүмкіндік беруі керек. Яғни, күні, тауарлар тізімі, 
фискалдық жинағыштың №, ЖКТ тіркеу нөмірі, БКМ тіркеу нөмірі немесе БКМ 
зауыттық нөмірі, ЖСН/БСН көрінуі тиіс. 

3.9.5.6. Фотосуреттер болып табылмайтын суреттерге (скриншоттар, бедерлер, 
суреттер, компьютерлік графика, фотомонтаж және басқалар) жол берілмейді. 

3.9.5.7. Тіркелген чектер қатысушы оларды тіркеген күннен кейін 5 (бес) жұмыс 
күні ішінде Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер 
комитетінің ресми сайтында міндетті тексеруден өтеді. http://kgd.gov.kz) (бұдан әрі – 
Қаржы министрлігі) құрады. 

3.9.5.8. Бұдан әрі Қаржы министрлігінің ресми сайтында сәтті тексеруден кейін 
чектер 5 (бес) жұмыс күні ішінде модерациядан өтеді. Сәтті модерациядан кейін 
чектер қабылданады және қатысушыға Кэшбэк беріледі.  

3.9.5.9. Егер чек модерациядан өтпесе және қабылданбаса, онда қабылданбау 
себебі көрсетіледі. Қаржы министрлігінің ресми сайты арқылы тексерілгеннен кейін 
ауытқуға байланысты себептер үшін акцияның ұйымдастырушысы мен операторы 
жауап бермейді. Қатысушы сол Чекті Қаржы министрлігінің ресми сайты арқылы 
тексергеннен кейін деректердің уақытша қол жетімсіздігі себебінен бас тартқаннан 
кейін, деректер кейінірек қол жетімді болуы мүмкін болғандықтан қайта тіркеуге 
мүмкіндігі бар. 

http://kgd.gov.kz)/


Продукции в целях настоящих Правил, является возмездное приобретение Продукции в 
организациях торговли.  

3.9.5.10. Осы Қағидалардың 1.1.1 тармағында көрсетілген мерзімдерде чектерді 
сайтқа тіркеу.  

3.9.5.11. Осы Ереженің 1.1.1-тармағында көрсетілген сатып алу кезеңі аяқталғанға 
дейін акцияға қатысатын өнімнің сатып алынғанын растайтын Өнімнің атауы 
көрсетілген Чек сақталынуы тиіс.  

3.9.5.12. Қатысушы өнімді өз бетінше сатып алып, чектерді тек өз атынан 
және сатып алғаннан кейін ғана тіркеуі керек. Осы Ереженің мақсаттары үшін өнімді 
сатып алу/сатып алу сауда ұйымдарында өнімді өтеулі сатып алу болып табылады. 

4. Иные условия участия в Акции 
 
4.1.1. Передача чеков между Участниками и/или Участниками и третьими лицами для целей 
участия в настоящей Акции, не допускается. Претензии от Участников или третьих лиц о 
принадлежности предъявленного кассового чека тому или иному лицу/Участнику 
Организатором не принимаются. До установления Организатором обратного, первый Участник, 
предъявивший Организатору кассовый чек, удостоверяющий факт приобретения Продукции, 
отвечающий требованиям настоящих Правил, считается приобретателем Продукции, 
участвующей в Акции, и имеющим право на участие в Акции.  
 
4.1.2. Если Участником Акции загружено 5 (пять) чеков подряд, которые не проходят 
модерацию, Организатор оставляет за собой право заблокировать Участника в первый раз на 6 
часов, во второй раз на 12 часов, в третий раз на 24 часа с момента получения ответа по 
модерации по последнему загруженному чеку, не прошедшему модерацию. Если Участник был 
заблокирован 3 (три) раза в течение периода проведения Акции, Организатор оставляет за 
собой право заблокировать  Участника  Акции  до  окончания  срока  проведения  Акции, 
указанного в пункте 1 настоящих Правил, без возможности восстановления аккаунта в Акции. 
 
4.1.3. В случае предоставления участником по запросу Организатора копии или оригиналов 
документов, подтверждающих покупку Продукции (кассовый чек с расшифровкой, либо 
кассовый и товарный чеки, оформленные в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан) и выявления несоответствия указанных в них ФИО / других данных осуществившего 
покупку покупателя (в том числе, но не ограничиваясь, данных и реквизитов карт постоянного 
клиента сети розничной или оптовой торговли, данных о времени совершения покупки 
Продукции и регистрации Чека) данным указанным Участником при регистрации, Организатор 
вправе по своему усмотрению аннулировать такую регистрацию Чека, отстранить участника 
акции от участия путем блокировки аккаунта, не вручать приз и использовать такой приз в 
дальнейшем любым способом, в соответствии с распоряжением Организатора Акции. Запрос о 
предоставлении Участником копий или оригиналов документов, подтверждающих покупку, 
осуществляется Организатором посредством направления Участнику электронного сообщения 
на почтовый адрес, указанный им при регистрации, либо любым иным способом по выбору 
Организатора. Кассовый /товарный чек, предъявляемый Участником Акции, не может повторно 
предъявляться другими Участниками Акции.  
 

4.Науқанға қатысудың өзге де шарттары 
 
4.1.1. Осы науқанға қатысу мақсатында қатысушылар және/немесе қатысушылар 
және үшінші тұлғалар арасында чектерді беруге жол берілмейді. 
Ұйымдастырушымен ұсынылған кассалық чектің қандай да бір тұлғаға/қатысушыға 
тиесілілігі туралы қатысушылардан немесе үшінші тұлғалардан наразылықтар 
қабылданбайды. Ұйымдастырушы керісінше белгілегенге дейін ұйымдастырушыға 
кассалық чек ұсынған, осы Қағидалардың талаптарына жауап беретін өнімді сатып 
алу фактісін куәландыратын бірінші қатысушы науқанға қатысатын және Науқанға 
қатысуға құқығы бар өнімді сатып алушы болып есептеледі.  
 
4.1.2. Егер науқанға қатысушы модерациядан өтпейтін қатарынан 5 (бес) чек 
жүктесе, ұйымдастырушы модерациядан өтпеген соңғы жүктелген чек бойынша 
модерация бойынша жауап алған сәттен бастап бірінші рет 6 сағатқа, екінші рет 12 
сағатқа, үшінші рет 24 сағатқа қатысушыға тосқауыл қою құқығын өзіне қалдырады. 
Егер қатысушы акцияны өткізу кезеңі ішінде 3 (үш) рет бұғатталса, ұйымдастырушы 
науқанға қатысушыны осы Қағидалардың 1-тармағында көрсетілген акцияны 
өткізу мерзімі аяқталғанға дейін науқанға аккаунтты қалпына келтіру мүмкіндігінсіз 
бұғаттау құқығын өзіне қалдырады. 
 
4.1.3. Ұйымдастырушының сұрау салуы бойынша қатысушы өнімнің сатып 
алынғанын растайтын құжаттардың көшірмелерін немесе түпнұсқаларын (толық 
жазылған кассалық чек не Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 
ресімделген кассалық және тауарлық чектер) ұсынған және оларда көрсетілген 
сатып алушының ТАӘ / сатып алуды жүзеге асырған басқа да деректерінің (оның 
ішінде, бірақ мұнымен шектелмей, бөлшек немесе көтерме сауда желісінің 
тұрақты клиентінің карталарының деректері мен деректемелерінің, өнімді сатып 
алудың жасалған уақыты мен Чекті, Ұйымдастырушы өз қалауы бойынша Чекті 
тіркеудің күшін жоюға, аккаунтты бұғаттау арқылы науқанға қатысушыны 
қатысудан шеттетуге, жүлдені тапсырмауға және мұндай жүлдені әрі қарай 
науқанды ұйымдастырушының өкіміне сәйкес кез келген тәсілмен пайдалануға 
құқылы. Қатысушының сатып алынғанын растайтын құжаттардың көшірмелерін 
немесе түпнұсқаларын беруі туралы сұрау салуды ұйымдастырушы қатысушыға ол 
тіркеу кезінде көрсеткен пошталық мекенжайына электрондық хабарлама жіберу 

 



4.1.4. Один Чек может быть зарегистрирован и принят для участия в Акции один раз. 
Регистрация (повторная) ранее принятого для участия в Акции Чека не считается совершением 
действий для участия в Акции и права на участие в Акции не даёт. В целях исключения 
злоупотреблений каждый Участник не может зарегистрировать более 5 (Пяти) Чеков в минуту.  
 
4.1.5. Общее количество зарегистрированных и принятых Чеков за период Акции не может 
быть более 15 (Пятнадцати). За весь период Акции у каждого Участника могут быть приняты не 
более 15 (Пятнадцати) Чеков. 
 
4.1.5.1. Регистрация Участника на сайте www.mln.kz.hochland.ru подтверждает согласие 
Участника Акции с настоящими Правилами. Участник имеет право зарегистрироваться на Сайте 
только один раз за всё время проведения Акции. В случае выявления повторной регистрации, 
Организатор и/или Оператор Акции вправе аннулировать такую учетную запись и отказать в 
выдаче Призов.  
 
4.1.6. По итогам совершения лицом, соответствующим требованиям, указанным в п.3.1. 
настоящих Правил, действий, указанных в п.3.10.4. Правил, договор на участие в Акции между 
таким лицом и Организатором Акции считается заключенным, а такое лицо признается 
Участником Акции. 
 
4.1.7. Организатор имеет право исключить из числа Участников и Победителей в 
одностороннем порядке и без объяснения причин:  

− Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом п.3.1 настоящих 
Правил;  

− Лиц, не предоставивших Чек от покупки Продукции;  

− Лиц, не предоставивших документы, установленные настоящими Правилами, для 
вручения Призов;  

− Лиц, подозревающихся в неоднократной регистрации в Акции;  

− Лиц, предоставивших о себе искажённую информацию или в отношении которых 
имеется подозрение о совершении мошеннических действий, целью которых является 
необоснованное получение Приза;  

− Лиц, нарушивших иные положения настоящих Правил.  

4.1.8. В случае возникновения спорных вопросов по чеку Участника, этот чек изымается из 
розыгрыша текущего месяца и переносятся для участия на следующий месяц (с учетом п. 1.1.3. 
настоящих правил). Время реагирования по оспариваниям составляет не более 24 часов с 
момента обращения. В случае выпадения срока ответа по претензии на  выходной день, время 
ответа переносится на следующий рабочий день. 
 
4.1.9. Принимая участие в Акции, а именно, совершая последовательность конклюдентных 
действий (то есть действий, однозначно выражающие его волю принять участие в Акции, но не 

арқылы не ұйымдастырушының таңдауы бойынша кез келген өзге тәсілмен жүзеге 
асырады. Науқанға қатысушы ұсынатын кассалық / тауарлық чекті науқанға басқа 
қатысушылар қайта ұсына алмайды.  
 
4.1.4. Бір Чек Науқанға қатысу үшін бір рет тіркеліп, қабылдануы мүмкін. Науқанға 
қатысу үшін бұрын қабылданған Чекті тіркеу (қайта тіркеу) Науқанға қатысу үшін 
әрекет жасау болып саналмайды және Науқанға қатысу құқығын бермейді. Теріс 
пайдалануды болдырмау мақсатында әрбір қатысушы минутына 5 (бес) чектен 
артық тіркей алмайды.  
 
4.1.5. Науқан кезеңінде тіркелген және қабылданған чектердің жалпы саны 15 (он 
бестен) аспауы тиіс. Науқанның барлық кезеңінде әрбір қатысушыдан 15 (он бес) 
аспайтын чек қабылдануы мүмкін. 
 
4.1.5.1. Қатысушыны сайтта тіркеу www.mln.kz.hochland.ru науқанға қатысушының 
Осы Ережелермен келісетінін растайды. Қатысушы Науқанды өткізудің барлық 
уақытында сайтқа тек бір рет тіркелуге құқылы. Қайта тіркеу анықталған жағдайда, 
ұйымдастырушы және/немесе науқан операторы мұндай есептік жазбаның күшін 
жоюға және жүлделерді беруден бас тартуға құқылы.  
 
4.1.6. Осы Қағидалардың 3.1-тармағында көрсетілген талаптарға сәйкес келетін 
тұлға Қағидалардың 3.10.4-тармағында көрсетілген әрекеттерді жасау 
қорытындылары бойынша осындай тұлға мен науқанды ұйымдастырушы 
арасында Науқанға қатысу шарты жасалған болып саналады, ал мұндай тұлға 
науқанға қатысушы деп танылады. 
 
4.1.7. Ұйымдастырушы қатысушылар мен жеңімпаздар қатарынан бір жақты 
тәртіпте және себептерін түсіндірмей шығаруға құқылы:  

− Осы Қағидалардың 3.1-тармағында көзделген талаптарға сәйкес келмейтін 
тұлғалар;  

− Өнімді сатып алудан Чек ұсынбаған тұлғалар;  

− Жүлделерді тапсыру үшін осы Ережеде белгіленген құжаттарды ұсынбаған 
тұлғалар;  

− Акцияға бірнеше рет тіркелген деп күдік келтірілген адамдар;  

− Өзі туралы бұрмаланған ақпарат берген немесе мақсаты жүлдені негізсіз алу 
болып табылатын алаяқтық іс-әрекеттер жасағаны туралы күдік тудырған тұлғалар;  

− Осы Қағидалардың өзге де ережелерін бұзған тұлғалар.  

4.1.8. Қатысушының чегі бойынша даулы мәселелер туындаған жағдайда, бұл чек 
ағымдағы айдың ұтыс ойынынан алынады және қатысу үшін келесі айға 
ауыстырылады (Осы Ереженің 1.1.3-тармағын ескере отырып). Дау айту бойынша 
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в форме устного или письменного волеизъявления, а поведением, по которому можно сделать 
заключение о таком намерении), указанных в настоящих Правилах, имеющих целью участие в 
Акции, Участник:  

− подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста;  

− соглашается с настоящими Правилами;  

− соглашается на предоставление своих персональных данных и их обработку 
Организатором и уполномоченными им лицами;  

− подтверждает свое соответствие иным требованиям, указанным в Правилах.  

4.1.10. Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие 
возраст и личность Участника (в том числе паспорт гражданина Республики Казахстан) и 
потребовать предоставления иной информации, необходимой для целей проведения Акции.  
4.1.11. Регистрация Чека не осуществляется, а лицо не становится Участником Акции и не 
принимает участие в получении Призов, в следующих случаях: 
4.1.12. если при регистрации указан Чек, зарегистрированный этим или другим лицом 
ранее; 
4.1.13. если регистрация Чека произведена лицом ранее 00 ч. 00 м. 01 с. «01» июля 2021 года 
или позднее 23 ч. 59 м. 59 с. «30» сентября 2021 года (по Московскому времени)». 
4.1.14. Даты регистрируемых Чеков должны совпадать с временными рамками, указанными 
в пункте 1. настоящих Правил. Чеки, дата которых не соответствует срокам, указанным в пункте 
1., к регистрации не принимаются. 
4.1.15. Регистрация Чека не осуществляется, если один и тот же Участник повторно 
регистрирует Чек, фото/скан которого был отправлен на Сайт. 

ден қою уақыты жүгінген сәттен бастап 24 сағаттан аспайды. Шағым бойынша 
жауап беру мерзімі демалыс күніне түскен жағдайда, жауап беру уақыты келесі 
жұмыс күніне ауыстырылады. 
 
4.1.9. Науқанға қатыса отырып, атап айтқанда, осы Қағидаларда көрсетілген, 
Науқанға қатысу мақсаты бар конклюденттік іс-әрекеттердің (яғни, оның Науқанға 
қатысу еркін анық білдіретін, бірақ ауызша немесе жазбаша ерік білдіру 
нысанында емес, мінез-құлықпен осындай ниет туралы қорытынды жасауға 
болатын іс-әрекеттер) реттілігін жасай отырып, қатысушы:  

− оның он сегіз жасқа толғанын растайды;  

− осы Ережемен келіседі;  

− Ұйымдастырушының және ол уәкілеттік берген тұлғалардың өз дербес 
деректерін ұсынуына және оларды өңдеуіне келіседі;  

− Ережелерде көрсетілген өзге де талаптарға өзінің сәйкестігін растайды.  

4.1.10. Ұйымдастырушы қатысушының жасын және жеке басын куәландыратын 
құжаттарды (оның ішінде Қазақстан Республикасы азаматының паспортын) тексеру 
және науқанды өткізу мақсаттары үшін қажетті өзге де ақпаратты ұсынуды талап 
ету құқығын өзіне қалдырады.  
4.1.11. Чекті тіркеу жүзеге асырылмайды, ал адам науқанға қатыспайды және 
келесі жағдайларда жүлделерді алуға қатыспайды: 
4.1.12. егер тіркеу кезінде осы немесе басқа тұлғамен бұрын тіркелген Чек 
көрсетілсе; 
4.1.13. егер чекті тіркеуді адам 2021 жылғы "01" шілденің 00 сағат 00 минут 01 
секундтан ерте немесе 2021 жылғы "30" қыркүйектің 23 сағат 59 минут 59 
секундтан кеш (Мәскеу уақыты бойынша) жүргізсе. 
4.1.14. Тіркелетін чектердің күні осы Қағидалардың 1-тармағында көрсетілген 
уақыт шеңберімен сәйкес келуі тиіс. Күні 1-тармақта көрсетілген мерзімдерге 
сәйкес келмейтін чектер тіркеуге қабылданбайды. 
4.1.15. Егер бір қатысушы фото/скан Сайтқа жіберілген Чекті қайта тіркесе, Чекті 
тіркеу жүзеге асырылмайды. 

5. Порядок определения Победителей Акции 
5.1. Результаты проведения процедуры определения еженедельных, ежемесячных и 
главного победителей призов Акции будут опубликованы в Личном кабинете победителей на 
Сайте Акции. Участники, признанные обладателями призов, информируются об этом путем 
размещения информационного сообщения на Сайте, либо иными способами по выбору 
Организатора в личном кабинете на Сайте. 
5.2. При выявлении, по одному IP-адресу, у одного Участника несколько аккаунтов на Сайте 
Акции, а также несколько аккаунтов, похожих между собой до степени смешения, с одного IP -
адреса, Участник отстраняется от дальнейшего участия в Акции.  
Организатор при определении Победителей не учитывает Заявки Участников, в отношении 
которых Организатором принято решение об их отстранении от участия в Акции. 

5.Науқан жеңімпаздарын анықтау тәртібі 
5.1. Науқан жүлделерінің апта сайынғы, ай сайынғы және бас жеңімпаздарын 

анықтау рәсімін өткізу нәтижелері науқан сайтындағы жеңімпаздардың жеке 
кабинетінде жарияланады. Жүлделердің иегері деп танылған қатысушылар бұл 
туралы Сайтта Ақпараттық хабарлама орналастыру арқылы немесе 
ұйымдастырушыны таңдау бойынша сайттағы жеке кабинетте өзге тәсілдермен 
хабардар етіледі. 

5.2. Бір IP-мекенжай бойынша бір қатысушыда науқан сайтында бірнеше аккаунт, 
сондай-ақ бір IP-мекенжайдан араластыру дәрежесіне дейін бір-біріне ұқсас 
бірнеше аккаунт анықталған жағдайда қатысушы науқанға одан әрі қатысудан 
шеттетіледі.  

 



 
5.3. В период регистрации чеков от покупки, указанный в п. 1.11.,  Участник акции имеет 
возможность зарегистрировать 15 (пятнадцать) Чеков, получить информацию в личном 
кабинете о принятии 15 (пятнадцати) Чеков и получить Гарантированный приз в размере 300 
тенге за каждый принятый Чек в течение 10 (рабочих) дней с даты регистрации Чека при условии 
наличия Гарантированных призов, количество которых ограничено согласно п. 3.8.3. настоящих 
Правил. Гарантированные призы свыше количества, указанного п. 3.8.3. настоящих Правил, не 
обмениваются и не возмещаются Участникам Акции. 
За весь период Акции каждый Участник может зарегистрировать не более 15 (пятнадцати) 
Чеков. За весь период Акции у каждого Участника могут быть приняты не более 15 (пятнадцати) 
Чеков.  
 
5.4. Розыгрыш Еженедельных призов происходит в следующие периоды: 
 

Период регистрации Чека 
Розыгрыш 

Еженедельных призов 

00 часов 00 минут 01 секунд 01 июля 2021 года до 23 

часов 59 минут 59 секунд 11 июля 2021 года 
21 июля 2021 года 

00 часов 00 минут 01 секунд 12 июля 2021 года до 23 

часов 59 минут 59 секунд 18 июля 2021 года 

 

28 июля 2021 года 

00 часов 00 минут 01 секунд 19 июля 2021 года до 23 

часов 59 минут 59 секунд 25 июля 2021 года 

 

04 августа 2021 года 

00 часов 00 минут 01 секунд 26 июля 2021 года до 23 

часов 59 минут 59 секунд 01 августа 2021 года 

 

11 августа 2021 года 

00 часов 00 минут 01 секунд 02 августа 2021 года до 23 

часов 59 минут 59 секунд 08 августа 2021 года 

 

18 августа 2021 года 

00 часов 00 минут 01 секунд 09 августа 2021 года до 23 

часов 59 минут 59 секунд 15 августа 2021 года 

 

25 августа 2021 года 

00 часов 00 минут 01 секунд 16 августа 2021 года до 23 

часов 59 минут 59 секунд 22 августа 2021 года 

 

01 сентября 2021 года 

00 часов 00 минут 01 секунд 23 августа 2021 года до 23 

часов 59 минут 59 секунд 29 августа 2021 года 

 

08 сентября 2021 года 

Ұйымдастырушы жеңімпаздарды анықтау кезінде оларға қатысты 
ұйымдастырушы оларды науқанға қатысудан шеттету туралы шешім қабылдаған 
қатысушылардың өтінімдерін ескермейді. 

 
5.3. 1.11-тармақта көрсетілген сатып алудан чектерді тіркеу кезеңінде науқанға 
қатысушы 15 (он бес) Чекті тіркеуге, жеке кабинетте 15 (он бес) чектің қабылданғаны 
туралы ақпарат алуға және саны осы Қағидалардың 3.8.3-тармағына сәйкес 
шектелген кепілдік берілген жүлделер болған жағдайда, чек тіркелген күннен бастап 
10 (жұмыс) күн ішінде әрбір қабылданған Чек үшін 300 теңге мөлшерінде кепілдік 
берілген жүлдені алуға мүмкіндігі бар. Осы Қағидалардың 3.8.3-тармағында 
көрсетілген саннан артық кепілдік берілген жүлделер айырбасталмайды және 
науқанға қатысушыларға өтелмейді. 
Науқанның барлық кезеңінде әрбір қатысушы 15 (он бес) чектен артық тіркей 
алмайды. Науқанның барлық кезеңінде әрбір қатысушыдан 15 (он бес) аспайтын чек 
қабылдануы мүмкін.  
 
5.4. Апта сайынғы жүлделердің ұтыс ойыны келесі кезеңдерде өтеді: 
 

Чекті тіркеу кезеңі 
Апта сайынғы жүлделердің 

ұтыс ойыны 

2021 жылғы 01 шілденің 00 сағат 00 минут 

01 секунд 2021 жылғы 11 шілденің 23 сағат 

59 минут 59 секунд 

2021 жылдың 21 шілдесі 

2021 жылғы 12 шілденің 00 сағат 00 минут 

01 секунд 2021 жылғы 18 шілденің 23 сағат 

59 минут 59 секунд 

 

2021 жылдың 28 шілдесі 

2021 жылғы 19 шілденің 00 сағат 00 минут 

01 секунд 2021 жылғы 25 шілденің 23 сағат 

59 минут 59 секунд 

 

2021 жылдың 04 тамызы 

2021 жылғы 26 шілденің 00 сағат 00 минут 

01 секунд 2021 жылғы 01 тамызының 23 

сағат 59 минут 59 секунд 

 

2021 жылдың 11 тамызы 

2021 жылғы 02 тамызының 00 сағат 00 

минут 01 секунд 2021 жылғы 08 тамызының 

23 сағат 59 минут 59 секунд 

 

2021 жылдың 18 тамызы 



00 часов 00 минут 01 секунд 30 августа 2021 года до 23 

часов 59 минут 59 секунд 05 сентября 2021 года 

 

15 сентября 2021 года 

00 часов 00 минут 01 секунд 06 сентября 2021 года до 23 

часов 59 минут 59 секунд 12 сентября 2021 года 

 

22 сентября 2021 года 

00 часов 00 минут 01 секунд 13 сентября 2021 года до 23 

часов 59 минут 59 секунд 19 сентября 2021 года 

 

29 сентября 2021 года 

00 часов 00 минут 01 секунд 20 сентября 2021 года до 23 

часов 59 минут 59 секунд 30 сентября 2021 года 

 

06 октября 2021 года 

 
5.4. 1.Все чеки, зарегистрированные в периоды регистрации Чеков, указанные в графике 

проведения розыгрышей указанного в п. 5.4., образуют Реестр чеков периода розыгрыша. 

Номер выигрышного Чека определяется по формуле:  

, где  

КЧ – количество Чеков, включенных в Реестр Чеков периода розыгрыша,  

Е – дробная часть (четыре цифры после запятой) числа, являющегося курсом евро к 
тенге Республики Казахстан, установленного Национальным банком РК 
(https://www.nationalbank.kz/ru/exchangerates/ezhednevnye-oficialnye-rynochnye-
kursy-valyut) на день определения Победителя   

5.4.2. Участник, зарегистрировавший Чек, порядковый Номер которого в 
соответствующем Реестре равен N, признаётся Победителем и обладателем 
одного из Еженедельных Призов. В случае если N – нецелое число, оно округляется 
в меньшую сторону (его дробная часть после запятой отбрасывается. 

5.5. Розыгрыш Ежемесячных призов происходит в следующие периоды: 

 

Период регистрации Чека Розыгрыш Ежемесячных призов 

00 часов 00 минут 01 секунд 01 июля 2021 года 

до 23 часов 59 минут 59 секунд 31 июля 2021 

года 

08 августа 2021 года 

2021 жылғы 09 тамызының 00 сағат 00 

минут 01 секунд 2021 жылғы 15 тамызының 

23 сағат 59 минут 59 секунд 

 

2021 жылдың 25 тамызы 

2021 жылғы 16 тамызының 00 сағат 00 

минут 01 секунд 2021 жылғы 22 тамызының 

23 сағат 59 минут 59 секунд 

 

2021 жылдың 01 қыркүйегі 

2021 жылғы 23 тамызының 00 сағат 00 

минут 01 секунд 2021 жылғы 29 тамызының 

23 сағат 59 минут 59 секунд 

 

08 сентября 2021 года 

2021 жылғы 30 тамызының 00 сағат 00 

минут 01 секунд 2021 жылғы 05 

қыркүйегінің 23 сағат 59 минут 59 секунд 

 

2021 жылдың 15 қыркүйегі 

2021 жылғы 06 қыркүйегінің 00 сағат 00 

минут 01 секунд 2021 жылғы 12 

қыркүйегінің 23 сағат 59 минут 59 секунд 

 

2021 жылдың 22 қыркүйегі 

2021 жылғы 13 қыркүйегінің 00 сағат 00 

минут 01 секунд 2021 жылғы 19 

қыркүйегінің 23 сағат 59 минут 59 секунд 

 

2021 жылдың 29 қыркүйегі 

2021 жылғы 20 қыркүйегінің 00 сағат 00 

минут 01 секунд 2021 жылғы 30 

қыркүйегінің 23 сағат 59 минут 59 секунд 

 

2021 жылдың 06 қазаны 

 
5.4. 1. 5.4-тармақта көрсетілген ұтыс ойынын өткізу кестесінде көрсетілген чектерді 

тіркеу кезеңінде тіркелген барлық чектер ұтыс кезеңі чектерінің Тізілімін құрайды. 

Ұтыс чегінің нөмірі мынадай формула бойынша айқындалады::  

, мұнда  

КЧ (ЧС) – ұтыс кезеңі чектерінің тізіліміне енгізілген чектер саны,  

Е – жеңімпаз анықталған күнге ҚР Ұлттық Банкі белгілеген Қазақстан 
Республикасының теңгесіне еуро бағамы болып табылатын санның бөлшек 
бөлігі (үтірден кейінгі төрт сан) 
https://www.nationalbank.kz/ru/exchangerates/ezhednevnye-oficialnye-
rynochnye-kursy-valyut).   



00 часов 00 минут 01 секунд 01 августа 2021 

года до 23 часов 59 минут 59 секунд 31 августа 

2021 года 

 

12 сентября 2021 года 

00 часов 00 минут 01 секунд 01 сентября 2021 

года до 23 часов 59 минут 59 секунд 30 

сентября 2021 года 

 

06 октября 2021 года 

 

5.5.1. Все чеки, зарегистрированные в периоды регистрации Чеков, указанные в графике 
проведения розыгрышей указанного в п. 5.7.., образуют Реестр чеков периода 
розыгрыша. Номер выигрышного Чека определяется по формуле:  

, где  

КЧ – количество Чеков, включенных в Реестр Чеков периода розыгрыша,  

Е – дробная часть (четыре цифры после запятой) числа, являющегося курсом евро к 
тенге Республики Казахстан, установленного Национальным банком РК 
(https://www.nationalbank.kz/ru/exchangerates/ezhednevnye-oficialnye-rynochnye-
kursy-valyut) на день определения Победителя   

5.5.2. Участник, зарегистрировавший Чек, порядковый Номер которого в соответствующем 
Реестре равен N, признаётся Победителем и обладателем одного из Ежемесячных 
Призов. В случае если N – нецелое число, оно округляется в меньшую сторону (его 
дробная часть после запятой отбрасывается. 

5.6. Розыгрыш Главного приза происходит в следующий период: 
 

Период регистрации Чека Розыгрыш Главного приза 

00 часов 00 минут 01 секунд 01 июля 2021 года до 

23 часов 59 минут 59 секунд 30 сентября 2021 года 
06 октября 2021 года 

 
5.6.1. Все чеки, зарегистрированные в периоды регистрации Чеков, указанные в графике 

проведения розыгрышей указанного в п 5.6., образуют Реестр чеков периода розыгрыша. 

Номер выигрышного Чека определяется по формуле:  

, где  

5.4.2. Тиісті тізілімдегі реттік нөмірі N-ге тең Чекті тіркеген қатысушы 
жеңімпаз және апталық жүлделердің бірінің иегері болып 
танылады. Егер N-бүтін емес сан болса, ол кіші жағына 
жуықталады (оның бөлшек бөлігі үтірден кейін тасталады. 

5.5. Ай сайынғы жүлделердің ұтыс ойыны келесі кезеңдерде өтеді: 

 

Чекті тіркеу кезеңі 
Ай сайынғы жүлделердің ұтыс 

ойыны 

2021 жылғы 01 шілдесінің 00 сағат 00 минут 01 

секунд 2021 жылғы 31 шілдесінің 23 сағат 59 

минут 59 секунд 

2021 жылдың 08 тамызы 

2021 жылғы 01 тамызының 00 сағат 00 минут 

01 секунд 2021 жылғы 31 тамызының 23 сағат 

59 минут 59 секунд 

 

2021 жылдың 12 қыркүйегі 

2021 жылғы 01 қыркүйегінің 00 сағат 00 минут 

01 секунд 2021 жылғы 30 қыркүйегінің 23 сағат 

59 минут 59 секунд 

 

2021 жылдың 06 қазаны 

 

5.5.1. 5.7-тармақта көрсетілген ұтыс ойынын өткізу кестесінде көрсетілген чектерді 
тіркеу кезеңінде тіркелген барлық чектер ұтыс кезеңі чектерінің Тізілімін құрайды. 
Ұтыс чегінің нөмірі мынадай формула бойынша айқындалады: 

, мұнда  

КЧ (ЧС) – ұтыс кезеңі чектерінің тізіліміне енгізілген чектер саны,  

Е – жеңімпаз анықталған күнге ҚР Ұлттық Банкі белгілеген Қазақстан 
Республикасының теңгесіне еуро бағамы болып табылатын санның бөлшек бөлігі 
(үтірден кейінгі төрт сан) https://www.nationalbank.kz/ru/exchangerates/ezhednevnye-
oficialnye-rynochnye-kursy-valyut).   

5.5.2. Тиісті тізілімдегі реттік нөмірі N-ге тең Чекті тіркеген қатысушы жеңімпаз 
және ай сайынғы жүлделердің бірінің иегері болып танылады. Егер N-бүтін емес сан 
болса, ол кіші жағына дөңгелектенеді (оның бөлшек бөлігі үтірден кейін тасталады. 

5.6. Бас жүлденің ұтыс ойыны келесі кезеңде өтеді: 
 



КЧ – количество Чеков, включенных в Реестр Чеков периода розыгрыша,  

Е – дробная часть (четыре цифры после запятой) числа, являющегося курсом доллара США к тенге 
Республики Казахстан, установленного Национальным банком РК 
(https://www.nationalbank.kz/ru/exchangerates/ezhednevnye-oficialnye-rynochnye-kursy-valyut) на 
день определения Победителя   

5.6.2. Участник, зарегистрировавший Чек, порядковый Номер которого в соответствующем 
Реестре равен N, признаётся Победителем и обладателем Главного Приза. В случае если N – 
нецелое число, оно округляется в меньшую сторону (его дробная часть после запятой 
отбрасывается. 

 

Чекті тіркеу кезеңі Бас жүлде ұтыс ойыны 

2021 жылғы 01 шілденің 00 сағат 00 минут 01 

секунд 2021 жылғы 30 қыркүйектің 23 сағат 59 

минут 59 секунд  

2021 жылдың 06 қазаны 

 
5.6.1. 5.6-тармақта көрсетілген ұтыс ойынын өткізу кестесінде көрсетілген чектерді 

тіркеу кезеңінде тіркелген барлық чектер ұтыс кезеңі чектерінің Тізілімін құрайды. 

Ұтыс чегінің нөмірі мынадай формула бойынша айқындалады:  

, мұнда  

КЧ (ЧС) – ұтыс кезеңі чектерінің тізіліміне енгізілген чектер саны,  

Е – жеңімпаз анықталған күнге ҚР Ұлттық Банкі белгілеген Қазақстан Республикасының 
теңгесіне АҚШ долларының бағамы болып табылатын санның бөлшек бөлігі (үтірден 
кейінгі төрт сан) https://www.nationalbank.kz/ru/exchangerates/ezhednevnye-oficialnye-
rynochnye-kursy-valyut).   

5.6.2. Тиісті тізілімдегі реттік нөмірі N-ге тең Чекті тіркеген қатысушы жеңімпаз 
және бас жүлденің иегері болып танылады. Егер N-бүтін емес сан болса, ол кіші 
жағына дөңгелектенеді (оның бөлшек бөлігі үтірден кейін тасталады. 

 

6. Порядок выдачи призов Участникам. 
 

6.1. Вручение приза Акции указанного в п. 3.9. настоящих Правил производится следующим 
образом: 

6.2. Гарантированные призы перечисляются участнику  на счет мобильного  телефона.  
Ответственность за выдачу приза, указанного в п. 3.9. лежит на Операторе Акции. Оператор 
не несет ответственности за отправку призов – денежных сумм на номера мобильных 
телефонов Участникам  Акции в случае, если: 

− Мобильный телефон Участника  Акции заблокирован или недоступен более 10 суток; 

− Если Участник Акции указал номер стационарного телефона, либо номер таксофона, 
либо указал «прямой» номер мобильного телефона без DEF-кода оператора 
мобильной связи; 

− Тарифный план Участника  Акции не позволяет произвести зачисление денежного 
приза. 

− Мобильный телефон Участника не принадлежит Участнику или не существует; 
 

6.Қатысушыларға жүлделерді беру тәртібі. 
 

6.1. Осы Қағидалардың 3.9-тармағында көрсетілген науқан жүлдесін тапсыру 
мынадай түрде жүргізіледі: 
6.2. Кепілдендірілген жүлделер қатысушыға ұялы телефон шотына аударылады.  

3.9-тармақта көрсетілген жүлдені беру үшін жауапкершілік науқан операторына 
жүктеледі. Оператор жүлделерді-ақшалай сомаларды науқанға қатысушыларға 
ұялы телефон нөмірлеріне жіберу үшін, егер: 

− Науқанға қатысушының ұялы телефоны бұғатталған немесе 10 тәуліктен 
артық қолжетімсіз; 

− Егер науқанға қатысушы стационарлық телефон нөмірін немесе таксофон 
нөмірін көрсетсе немесе ұялы байланыс операторының DEF-кодынсыз 
ұялы телефонның "тікелей" нөмірін көрсетсе; 

− Науқанға қатысушының тарифтік жоспары ақшалай жүлдені есептеуге 
мүмкіндік бермейді. 

− Қатысушының ұялы телефоны қатысушыға тиесілі емес немесе жоқ; 

 



6.3.  Еженедельные, ежемесячные и главный призы перечисляются на мобильный телефон 
или банковскую карту на усмотрение Организатора Акции. До выдачи данных категорий призов 
у Победителя запрашиваются документы, необходимые для выполнения функции Оператором 
Акции налогового агента в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 
6.4. Оператор Акции выполняет функцию налогового агента по настоящей Акции  в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан. 
6.5. Организатор / Оператор не осуществляет отправку призов в случае выявления 
мошенничества: мошенничество при регистрации на сайте, попытки нарушить работу Сайта, 
предоставление недостоверных данных о себе или поддельных документов и другие 
нарушения. В случае подозрений использования Участником специальных программ или 
скриптов, позволяющих фальсифицировать результат участия в Акции, Участник автоматически 
считается нарушителем условий Акции и его аккаунт блокируется до конца Акции без 
дополнительных уведомлений и объяснений причин. 

6.5.1. Под мошенничеством для целей применения настоящего пункта понимается 
совершение Участником Акции любых действий, которые Организатором признаются 
сомнительными с точки зрения проявления  добросовестности со стороны Участника 
Акции. Организатор определяет наличие мошенничества и фальсификации по своему 
усмотрению. 

6.6. Вручение приза Акции происходит в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты 
розыгрыша, указанных в п. 1.1.1. настоящих Правил при условии выполнения Победителями 
условий, указанных в п. 6.7. 
 

 
6.3.  Апта сайынғы, ай сайынғы және бас жүлделер науқанды 
ұйымдастырушының қарауынша ұялы телефонға немесе банк картасына 
аударылады. Жүлделердің осы санаттарын бергенге дейін жеңімпаздан Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес салық агенті науқанының операторы 
функциясын орындау үшін қажетті құжаттар сұратылады. 
6.4. Акция операторы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы 
акция бойынша салық агентінің функциясын орындайды. 
6.5. Ұйымдастырушы / Оператор алаяқтық анықталған жағдайда жүлделерді 
жөнелтуді жүзеге асырмайды: Сайтта тіркелу кезіндегі алаяқтық, сайт жұмысын 
бұзуға әрекет жасау, өзі туралы жалған деректерді немесе жалған құжаттарды ұсыну 
және басқа да бұзушылықтар. Қатысушы Науқанға қатысу нәтижесін бұрмалауға 
мүмкіндік беретін арнайы бағдарламаларды немесе скрипттерді пайдаланды деген 
күдік туған жағдайда, қатысушы автоматты түрде науқан шарттарын бұзушы болып 
есептеледі және оның аккаунты қосымша хабарламаларсыз және себептерін 
түсіндірместен науқан соңына дейін бұғатталады. 
6.5.1. Осы тармақты қолдану мақсаттары үшін алаяқтық деп науқанға 
қатысушының ұйымдастырушы тарапынан адалдық көрінісі тұрғысынан күмәнді деп 
танылатын кез келген іс-әрекеттерді жасауы түсініледі. Ұйымдастырушы өз қалауы 
бойынша алаяқтық пен жалғандықтың болуын анықтайды. 
6.6. Науқан жүлдесін тапсыру жеңімпаздар 6.7-тармақта көрсетілген шарттарды 
орындаған жағдайда, осы Қағидалардың 1.1.1-тармағында көрсетілген ұтыс ойыны 
күнінен кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде өтеді. 

 

7. Права и обязанности Организатора и Участника Акции 
 
7.1. Участник обязан:  
7.1.1. Сохранять чеки, подтверждающие покупку Продукции, до конца срока проведения 
Акции;  
7.1.2. Предоставлять достоверные данные при заполнении формы регистрации на Сайте;  
7.1.3. Соблюдать законодательство Российской Федерации и настоящие Правила при 
участии в Акции, а также при получении призов;  
7.1.4. Предоставлять по запросу Огранизатора и/или Оператора Акции все необходимые 
документы, заполнять и подписывать все документы, предоставляемые Организатором, 
обуславливающие получение Приза. 
7.2. Участник имеет право:  
7.2.1. Получать информацию о сроках и условиях проведения Акции из настоящих Правил.  
7.2.2. Требовать выдачи приза Акции, указанного в настоящих Правилах, в случае признания 
его Победителем Акции в соответствии с настоящими Правилами.  
7.3. Организатор Акции обязан:  
7.3.1. Провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами.  
7.3.2. Вручить Призы Победителям Акции согласно настоящим Правилам.  

7.Науқанды ұйымдастырушы мен қатысушының құқықтары мен міндеттері 
 
7.1. Қатысушы міндетті:  
7.1.1. Акцияны өткізу мерзімінің соңына дейін өнімнің сатып алынғанын 

растайтын чектерді сақтау;  
7.1.2. Сайтта тіркеу нысанын толтыру кезінде дұрыс деректерді ұсыну;  
7.1.3. Акцияға қатысу кезінде, сондай-ақ жүлделерді алу кезінде Ресей 

Федерациясының заңнамасын және осы ережелерді сақтау.;  
7.1.4. Ұйымдастырушының және/немесе оператордың сұрауы бойынша барлық 

қажетті құжаттарды ұсынуға, ұйымдастырушының жүлдені алуға себепші 
болған барлық құжаттарды толтыруға және қол қоюға. 

7.2. Қатысушы құқылы:  
7.2.1. Осы Ережеден акцияны өткізу мерзімі мен шарттары туралы ақпарат алу.  
7.2.2. Осы Қағидаларға сәйкес науқан жеңімпазы деп танылған жағдайда, осы 

Қағидаларда көрсетілген науқан жүлдесін беруді талап етуге құқылы.  
7.3. Науқанның ұйымдастырушысы міндетті:  
7.3.1. Акцияны осы Ережеде белгіленген тәртіппен өткізу.  
7.3.2. Осы Қағидаларға сәйкес науқан жеңімпаздарына жүлделер тапсыру.  

 



7.4. Права Организатора.  
7.4.1. Организатор вправе изменять настоящие Правила или отменить Акцию, при этом 
уведомление Участников об изменении настоящих Правил или отмене Акции производится 
путём публикации соответствующих изменений на Сайте Акции;  
7.4.2. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению 
Акции – неполадки в сети Интернет, заражение вирусами, несанкционированным 
вмешательством иных лиц в работу сайтов или иных, результатом которых стала невозможность 
дальнейшего проведения Акции, Организатор вправе временно приостановить или совсем 
прекратить проведение Акции.  
7.4.3. Организатор вправе на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин 
и не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые действия Участников 
Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношение которого у 
Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные или 
извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции в том числе, но 
не ограничиваясь следующими действиями:  

− Если у Организатора есть сомнения в том, что предоставленная Участником 
информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна;  

− Если Участник был уличен в мошенничестве, обмане, подкупе или финансовых 
махинациях, в том числе во множественных регистрациях, использовании 
динамических и прочих манипуляциях на Сайте, которые повлекли или могут повлечь 
за собой неблагоприятные последствия различного типа и степени как для самого 
Сайте, так и его Участников;  

− Если Участник действует в нарушение настоящих Правил.  
 
7.4.4. Организатор/Операторы оставляют за собой право не вступать в письменные 
переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими 
Правилами, законодательством Республики Казахстан и при возникновении спорных ситуаций;  
7.4.5. Организатор вправе привлекать третьих лиц для организации передачи призов 
Победителям;  
7.4.6. Организатор вправе в случае необходимости требовать у Победителей информацию, 
необходимую для предоставления в налоговые органы, в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан;  
7.4.7. Организатор вправе отказать в рассмотрении претензии по неполученным Призам в 
случае, если Приз был возвращен по причине отказа от получения Победителем. Приз не может 
быть повторно востребован победителем Акции; 
7.4.8. Организатор вправе проводить интервью с Победителями, фотографировать 
Победителей и снимать видео с участием Победителей с письменного согласия Победителя для 
использования полученной в результате интервью информации в СМИ, в том числе для Сайта, 
радио и телевидения, а также для изготовления рекламных и иных материалов, связанных с 
Акцией, без выплаты ему вознаграждения.  

7.4. Ұйымдастырушының құқықтары.  
7.4.1. Ұйымдастырушы осы Ережені өзгертуге немесе акцияның күшін жоюға 

құқылы, бұл ретте қатысушыларды осы Ереженің өзгергені немесе 
акцияның жойылғаны туралы хабардар ету науқан сайтында тиісті 
өзгерістерді жариялау арқылы жүзеге асырылады;  

7.4.2. Науқанды өткізуге кедергі келтіретін қандай да бір мән-жайлар туындаған 
жағдайда – Интернет желісіндегі ақаулар, вирустарды жұқтыру, сайттардың 
жұмысына немесе басқа адамдардың рұқсатсыз араласуы нәтижесінде 
науқанды одан әрі өткізу мүмкін болмаған жағдайда Ұйымдастырушы 
науқанды өткізуді уақытша тоқтата тұруға немесе мүлдем тоқтатуға құқылы.  

7.4.3. Ұйымдастырушы қатысушыларға себептерін түсіндірместен және олармен 
хат жазыспастан, науқанға қатысушылардың кез келген іс-әрекетін 
жарамсыз деп тануға, сондай-ақ ұйымдастырушының Науқанға қатысу үшін 
қажетті деректерді қолдан жасайды немесе деректерді кез келген қолдан 
жасаудан пайда көреді деген негізделген күдіктері пайда болған кез келген 
тұлғаның одан әрі науқанға қатысуына тыйым салуға, оның ішінде мынадай 
іс-әрекеттермен шектелмеуге де құқылы:  

− Егер Ұйымдастырушы қатысушының тіркеу кезінде берген ақпараты дұрыс 
емес, толық емес, қате немесе дәл емес екендігіне күмәнданса;  

− Егер қатысушы алаяқтық, алдау, пара алу немесе қаржылық алаяқтық 
жасады деп айыпталса, оның ішінде көптеген тіркеулер, сайттағы 
динамикалық және басқа да манипуляциялар сайттың өзі үшін де, оның 
қатысушылары үшін де әртүрлі типтегі және дәрежедегі жағымсыз салдарға 
әкеп соқтырған немесе әкелуі мүмкін;  

− Егер қатысушы осы ережені бұза отырып әрекет етсе.  
 
7.4.4. Осы Қағидаларда, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 

жағдайларды қоспағанда және даулы жағдайлар туындаған кезде 
ұйымдастырушы/операторлар қатысушылармен жазбаша келіссөздер не 
өзге де байланыстар жүргізбеу құқығын өзіне қалдырады;  

7.4.5. Ұйымдастырушы жеңімпаздарға жүлделерді беруді ұйымдастыру үшін 
үшінші тұлғаларды тартуға құқылы;  

7.4.6. Ұйымдастырушы қажет болған жағдайда жеңімпаздардан Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес салық органдарына 
ұсыну үшін қажетті ақпаратты талап етуге құқылы;  

7.4.7. Егер жеңімпаз алудан бас тарту себебі бойынша жүлде қайтарылған 
жағдайда, ұйымдастырушы алынбаған жүлделер бойынша талапты 
қараудан бас тартуға құқылы. Науқан Жеңімпазы жүлдені қайта талап ете 
алмайды; 

7.4.8. Ұйымдастырушы жеңімпаздармен сұхбат жүргізуге, жеңімпаздарды суретке 
түсіруге және жеңімпаздардың қатысуымен жеңімпаздың жазбаша 



7.4.9. Организатор обязуется провести Акцию в порядке, определенном настоящими 
Правилами и законодательством Республики Казахстан.  
7.4.10. Организатор обязуется выдать призы Участникам Акции, признанным Победителями 
согласно настоящим Правилам.  
 

келісімімен БАҚ-та, оның ішінде сайт, радио және теледидар үшін сұхбат 
нәтижесінде алынған ақпаратты пайдалану үшін, сондай-ақ науқанмен 
байланысты жарнамалық және өзге де материалдарды дайындау үшін оған 
сыйақы төлемей бейне түсіруге құқылы.  

7.4.9. Ұйымдастырушы акцияны осы Ережеде және Қазақстан Республикасының 
заңнамасында айқындалған тәртіппен өткізуге міндеттенеді.  

7.4.10. Ұйымдастырушы осы Қағидаларға сәйкес жеңімпаз деп танылған науқанға 
қатысушыларға жүлделер беруге міндеттенеді.  

 

8. Ответственность  
 
8.1. Организатор не несет ответственности перед Участниками/Победителями Акции:  
8.1.1. За неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей, 
предусмотренных настоящими Правилами;  
8.1.2. За неполучение Участником уведомления о победе в Акции по причине указания 
Участником недостоверной информации, в том числе адреса электронной почты Участника и 
контактного номера телефона;  
8.1.3. За сбои в работе компаний, обслуживающих электронный ящик Победителя, а также в 
работе интернет-провайдеров. В случае если Приз, утерян или повреждён по вине этих лиц 
Организатор не несет ответственности за утрату или повреждение отправленного Участнику 
Приза;  
8.1.4. За сбои в работе Организаторов связи, непосредственно обслуживающих Участников, 
за системные сбои и другие технические неполадки Интернет-провайдера Участника, за 
недоставку призов в случае, если выигравшие Участники указали неверные необходимые 
персональные данные, за иные непредвиденные обстоятельства, делающие невозможным 
исполнение обязательств Организатора перед Участником;  
8.1.5. За достоверность предоставленных Участниками персональных данных и 
размещенной информации;  
8.1.6. За любые обстоятельства и факты, действия/бездействие Победителей, повлекшие 
невозможность получения Приза;  
8.1.7. За несчастные случаи и/или ущерб, понесенный Победителями за исключением 
случаев, когда будет доказано, что такие несчастные случаи произошли/ущерб был понесен по 
вине Организатора;  
8.1.8. За форс-мажорные обстоятельства, определяемые законодательством Российской 
Федерации.  
8.1.9. За сбои в работе операторов мобильной связи, обслуживающих мобильные номера 
Участников, приведшие к неполучению Участником Денежных призов и/или SMS-сообщений, 
передаваемых в рамках Акции.  
 

8.Жауапкершілік  
 

8.1.Ұйымдастырушы акцияның қатысушылары/жеңімпаздары алдында 
жауапты емес:  

8.1.1. Қатысушылардың осы Қағидаларда көзделген өз міндеттерін 
орындамағаны (уақтылы орындамағаны) үшін;  
8.1.2. Қатысушының дәйексіз ақпаратты, оның ішінде қатысушының электрондық 
поштасының мекенжайын және байланыс телефон нөмірін көрсету себебі бойынша 
қатысушының акциядағы жеңісі туралы хабарламаны алмағаны үшін;  
8.1.3. Жеңімпаздың электрондық жәшігіне қызмет көрсететін компаниялардың, 
сондай-ақ интернет-провайдерлердің жұмысындағы іркілістер үшін. Егер жүлде осы 
тұлғалардың кінәсінен жоғалған немесе бүлінген жағдайда Ұйымдастырушы 
қатысушыға жіберілген жүлденің жоғалғаны немесе бүлінгені үшін жауапты 
болмайды;  
8.1.4. Қатысушыларға тікелей қызмет көрсететін байланыс 
ұйымдастырушыларының жұмысындағы іркілістер, жүйелік іркілістер және 
қатысушы интернет-провайдерінің басқа да техникалық ақаулары үшін, егер ұтып 
алған қатысушылар қажетті дербес деректерді дұрыс көрсетпеген жағдайда, 
жүлделерді жеткізбегені үшін, ұйымдастырушының қатысушы алдындағы 
міндеттемелерін орындауды мүмкін етпейтін өзге де күтпеген жағдайлар үшін;  
8.1.5. Қатысушылар ұсынған дербес деректердің және орналастырылған 
ақпараттың дұрыстығы үшін;  
8.1.6. Жүлде алудың мүмкін еместігіне әкеп соққан жеңімпаздардың кез келген 
мән-жайлары мен фактілері, әрекеттері/әрекетсіздігі үшін;  
8.1.7. Осындай жазатайым оқиғалар ұйымдастырушының кінәсінен 
болғаны/залал келтірілгені дәлелденген жағдайларды қоспағанда, жеңімпаздар 
келтірген жазатайым оқиғалар және/немесе залал үшін;  
8.1.8. Ресей Федерациясының заңнамасымен анықталған форс-мажор 
жағдайлары үшін.  
8.1.9. Қатысушылардың мобильдік нөмірлеріне қызмет көрсететін мобильдік 
байланыс операторларының жұмысындағы іркілістер үшін қатысушының Науқан 
шеңберінде берілетін ақшалай жүлделерді және/немесе SMS-хабарламаларды 
алмауына әкеп соқты.  

 



 

9. Невостребованные Призы  
 
9.1. Призы, не врученные или не разыгранные в установленный срок по любым причинам, 
признаются невостребованными.  
9.2. Хранение невостребованных Призов и возможность их востребования по истечении 
сроков не осуществляется. Все невостребованные Призы остаются у Организатора Акции, 
которые могут использовать их по своему усмотрению. 

9.Талап етілмеген Жүлделер 
 
9.1. Кез келген себептер бойынша белгіленген мерзімде тапсырылмаған немесе 
ойнатылмаған жүлделер талап етілмеген деп танылады.  
9.2. Талап етілмеген жүлделерді сақтау және оларды мерзім өткеннен кейін 
талап ету мүмкіндігі жүзеге асырылмайды. Барлық талап етілмеген жүлделер 
науқанды ұйымдастырушыда қалады, олар оны өз қалауы бойынша пайдалана 
алады. 

 

10. Порядок обработки персональных данных Участников  
 
10.1. Факт выполнения действий, установленных настоящими Правилами, является 
согласием Участника на обработку персональных данных, предоставленных им при регистрации 
на Сайте, в рамках проведения Акции самим Организатором или привлечёнными им лицами в 
строгом соответствии с целями, установленными настоящими Правилами.  
10.2. Цели обработки персональных данных: 1) проведение Акции в соответствии с 
настоящими Правилами и действующим законодательством;2) исполнение 
Организатором/Оператором обязанностей налогового агента; 3) использование данных для 
отправки sms-сообщений, рекламы и корреспонденции от Организатора или уполномоченных 
им лиц, касающихся данной Акции по сетям электросвязи; 4) использование инициалов(имена, 
отчества, фамилии), даты рождения, изображения, фото- и видеоматериалы, а также интервью 
и иных материалов о победителях в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на 
продвижение на рынке товаров, на продвижение которых направлена Акция.  
10.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и 
обрабатываются Организатором или привлекаемыми им лицами ограничивается сведениями, 
занесёнными Участником в анкету при регистрации на Сайте, а также сведениями, 
поступаемыми в аппаратно-программный комплекс Сайта из внешних источников (аккаунтов), 
указанных Участником на Сайте.  
10.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, 
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  
10.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не 
осуществляется, персональные данные обрабатываются и хранятся на территории Республики 
Казахстан.  

10.6. Оператор Акции и привлечённые им лица осуществляют обработку 
персональных данных Участников в строгом соответствии с принципами 
и правилами, установленными Закон Республики Казахстан от 21 мая 2013 года 
№ 94-V «О персональных данных и их защите», включая соблюдение 
конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при 
их обработке. 

10.Қатысушылардың дербес деректерін өңдеу тәртібі  
 
10.1. Осы Ережеде белгіленген іс-әрекеттерді орындау фактісі Қатысушының 
Сайтта тіркелу кезінде, ұйымдастырушының өзі немесе ол тартқан тұлғалар осы 
Қағидаларда белгіленген мақсаттарға қатаң сәйкестікте акция өткізу шеңберінде 
ұсынған дербес деректерді өңдеуге келісімі болып табылады.  
10.2. Дербес деректерді өңдеу мақсаттары: 1) осы Қағидаларға және 
қолданыстағы заңнамаға сәйкес акция өткізу;2) ұйымдастырушының/оператордың 
салық агентінің міндеттерін орындауы; 3) Электр байланысы желілері арқылы осы 
науқанға қатысты ұйымдастырушыдан немесе ол уәкілеттік берген тұлғалардан sms-
хабарламалар, жарнама және хат-хабарлар жіберу үшін деректерді пайдалану; 4) 
науқан жылжытуға бағытталған тауарларды нарықта ілгерілетуге бағытталған 
жарнамалық және өзге де коммерциялық мақсаттарда жеңімпаздар туралы аты - 
жөнін(аттарын, әкесінің атын, тегін), туған күнін, бейнені, фото-және 
бейнематериалдарды, сондай-ақ сұхбат пен өзге де материалдарды пайдалану 
жатады.  
10.3. Қатысушы ұсынатын және өңдейтін немесе ол тартатын тұлғалар ұсынатын 
дербес деректердің тізбесі Сайтта тіркелу кезінде қатысушының сауалнамаға 
енгізген мәліметтерімен, сондай-ақ сайтта қатысушы көрсеткен сыртқы көздерден 
(аккаунттардан) сайттың аппараттық-бағдарламалық кешеніне келіп түсетін 
мәліметтермен шектеледі.  
10.4. Қатысушылар ұсынатын дербес деректермен жасалатын іс-әрекеттер тізбесі: 
дербес деректерді жинау, жазу, жүйелеу, жинақтау, сақтау, нақтылау (жаңарту, 
өзгерту), алып қою, пайдалану, беру (тарату, ұсыну, қол жеткізу), иесіздендіру, 
бұғаттау, алып тастау, жою.  
10.5. Акция шеңберінде дербес деректерді трансшекаралық беру жүзеге 
асырылмайды, Дербес деректер Қазақстан Республикасының аумағында өңделеді 
және сақталады.  

10.6. Науқан операторы және ол тартқан тұлғалар қатысушылардың дербес 
деректерін өңдеуді, құпиялылықты сақтауды және дербес деректерді өңдеу кезінде 
олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуді қоса алғанда, "дербес деректер және оларды 
қорғау туралы" 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V Қазақстан Республикасының 
Заңында белгіленген қағидаттар мен қағидаларға қатаң сәйкес жүзеге асырады. 

 



10.7. Организатор организует обработку персональных данных согласно Пользовательского 
соглашения, выложенного на Сайте.  

10.8. Оператор Акции организует обработку персональных данных в срок 
проведения Акции. В течение 60-ти дней после окончания Программы, все 
персональные данные Участников, находящиеся в распоряжении Оператора 
Акции, подлежат уничтожению, за  исключением: 1) документов и сообщений, 
поступивших от Победителей, которые хранятся в течение 5-ти лет, 2) материалов, 
созданных и опубликованных в ходе проведения Акции на Сайте проведения 
Программы результатов рекламной съемки, которые хранятся бессрочно, 3) 
персональных данных, которые используются для рассылок по каналам 
электросвязи, которые хранятся и используются в течение 5-ти лет. 

10.9. Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку 
персональных данных путем направления скана письменного заявления 
по электронному адресу kz@kislorod.pro Оператора Акции, что влечёт 
автоматическое прекращение участия в Акции лица, отозвавшего свои 
персональные данные. 

10.10. Каждый Участник по первому требованию Оператора Акции обязан заполнить 
и подписать Согласие на обработку персональных данных по форме в 
Приложении № 2 к Правилам. Отказ от представления Оператора Акции 
указанного Согласия является основанием для исключения Участника из Акции и 
лишения его права на получение приза Акции. 

 

10.7. Ұйымдастырушы сайтта жарияланған Пайдаланушы келісіміне сәйкес 
дербес деректерді өңдеуді ұйымдастырады.  
10.8. Науқан операторы науқан өткізу мерзімінде дербес деректерді өңдеуді 
ұйымдастырады. Бағдарлама аяқталғаннан кейін 60 күн ішінде қатысушылардың 
акция операторының қарамағындағы барлық дербес деректері: 1) жеңімпаздардан 
келіп түскен, 5 жыл бойы сақталатын құжаттар мен хабарламаларды; 2) науқанды 
өткізу барысында бағдарламаны өткізу сайтында жасалған және жарияланған, 
мерзімсіз сақталатын жарнамалық түсірілім нәтижелерінің материалдарын; 3) 5 жыл 
бойы сақталатын және пайдаланылатын электр байланысы арналары бойынша 
тарату үшін пайдаланылатын дербес деректерді қоспағанда, жойылуға жатады. 
10.9. Қатысушы кез келген уақытта электрондық мекенжайға жазбаша өтініштің 
скан жіберу арқылы дербес деректерді өңдеуге берілген рұқсатты кері қайтарып 
алуға құқылы kz@kislorod.pro бұл өз дербес деректерін кері қайтарып алған тұлғаның 
науқанға қатысуын автоматты түрде тоқтатуға әкеп соғады. 
10.10. Әрбір қатысушы науқан операторының бірінші талабы бойынша 
Қағидаларға № 2-қосымшадағы нысан бойынша дербес деректерді өңдеуге келісімді 
толтыруға және оған қол қоюға міндетті. Науқан операторын ұсынудан бас тарту 
қатысушыны акциядан шығару және оны науқан жүлдесін алу құқығынан айыру үшін 
негіз болып табылады. 

 

11. Дополнительные условия  
 
11.1. Участник  Акции  вправе зарегистрировать Чек только в одной Акции, проводимой 
Организатором. При одновременном участии в двух и более акциях, проводимых 
организатором, один и тот же чек, зарегистрированный одновременно в двух и более Акциях, 
погашается и далее не участвует в них.   
11.2. Факт участия в Акции означает полное согласие Участников с настоящими Правилами 
проведения Акции. Нарушение Участником Акции настоящих Правил или отказ от надлежащего 
выполнения настоящих Правил и / или получения одного из предусмотренных Призов, считается 
отказом Участника от участия в Акции и получения Приза, в этом случае такое лицо не имеет 
права на получение от Организатора Акции какой-либо компенсации в денежной и любой 
другой форме. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть 
совершены и фиксируются Организатором по московскому времени, с 00:00:00 по 23:59:59 МСК 
соответствующих календарных суток, входящих в установленный период, если отдельно не 
оговорено иное. Любое время, указанное в настоящих Правилах, необходимо рассматривать как 
московское.  
11.3. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в 
связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в 
Интернет и почтовой отправкой).  

11.Қосымша шарттар  
 
11.1. Науқанға қатысушы Чекті ұйымдастырушы өткізетін бір ғана акцияда 
тіркеуге құқылы. Ұйымдастырушы өткізетін екі және одан да көп акцияларға бір 
мезгілде қатысқан кезде бір мезгілде екі және одан да көп акцияларда тіркелген бір 
чек өтеледі және бұдан әрі оларға қатыспайды.   
11.2. Науқанға қатысу фактісі қатысушылардың осы науқанды өткізу 
қағидаларымен толық келісетіндігін білдіреді. Науқанға қатысушының осы 
Қағидаларды бұзуы немесе осы Қағидаларды тиісінше орындаудан және / немесе 
көзделген жүлделердің бірін алудан бас тартуы қатысушының науқанға қатысудан 
және Жүлдені алудан бас тартуы болып есептеледі, бұл жағдайда мұндай тұлғаның 
науқанды ұйымдастырушыдан ақшалай және кез келген басқа нысанда қандай да 
бір өтемақы алуға құқығы жоқ. Осы Ережеде көзделген барлық іс-әрекеттерді 
ұйымдастырушы Мәскеу уақыты бойынша, егер бөлек өзгеше келісілмесе, 
белгіленген кезеңге кіретін тиісті күнтізбелік тәуліктің Мәскеу уақытымен 00:00:00-
ден 23:59:59-ға дейін жасауы және тіркеуі тиіс. Осы Ережеде көрсетілген кез келген 
уақытты Мәскеу уақыты деп қарау керек.  
11.3. Науқанға қатысушылардың барлығы науқанға қатысуға байланысты өздері 
шеккен барлық шығыстарды (оның ішінде Интернетке қол жеткізуге және пошта 
жөнелтіліміне байланысты шығыстарды шектеусіз) дербес төлейді.  
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11.4. Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии с 
действующим законодательством Республики Казахстан.  
11.5. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Акции. 
В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и / или 
вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании 
и / или разъяснения принимается непосредственно и исключительно Организатором Акции.  
11.6. Организатор/Оператор не несут ответственности за недостоверность и 
несвоевременность предоставленной Участниками Акции информации, установленной 
настоящими Правилами, необходимой для получения приза/призов.  
11.7. Несвоевременное прочтение Участниками Акции, ставшими победителями Акции, 
уведомлений о выигрыше/предоставлении документов не является уважительной причиной 
для нарушения срока отправки Организатору/Оператору необходимых документов и 
информации. 
11.8. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая 
(кроме всего прочего) понесенные им  
 

11.4. Осы акцияға қатысты барлық даулы мәселелер Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамасына сәйкес реттеледі.  
11.5. Бұл ережелер акцияға қатысудың жалғыз ресми ережелері болып 
табылады. Осы Қағидаларды және / немесе осы Қағидалармен реттелмеген 
мәселелерді екіұшты түсіндіруге жол беретін жағдайлар туындаған жағдайда, 
мұндай түсіндіру және / немесе түсіндіру туралы түпкілікті шешімді тікелей және тек 
қана науқанды ұйымдастырушы қабылдайды.  
11.6. Ұйымдастырушы / Оператор науқанға қатысушылар ұсынған, осы Ережеде 
белгіленген, жүлдені/жүлделерді алу үшін қажетті ақпараттың дұрыс еместігі және 
уақтылы еместігі үшін жауапты болмайды.  
11.7. Науқан жеңімпаздары атанған науқанға қатысушылардың ұтыс/құжаттарды 
ұсыну туралы хабарламаларды уақтылы оқымауы ұйымдастырушыға/операторға 
қажетті құжаттар мен ақпаратты жіберу мерзімін бұзу үшін дәлелді себеп болып 
табылмайды. 
11.8. Ұйымдастырушы науқанға қатысушы келтірген қателерді қоса алғанда, оның 
қандай да бір қателіктерінің салдары үшін жауап бермейді  

 

 
 

 

  



Қосымша №1  

 
 
 
 
 

"Миллионнан ауыз ти!" акциясына қатысуға байланысты дербес деректерді ұсынуға және өңдеуге к 

Келісім 

 (бұдан әрі – Науқан) 

 

г. ____________        «___» ____________ 2018 жыл 
 

1. Мен, 

Т.А.Ә.  

Жеке куәлік / Төлқұжат Сериясы   Нөмірі  

Жеке куәлік / Төлқұжат 

берілген (берілген), 

берілген күні 

 

ЖСН  

Тіркеу мекенжайы Өңір  Қала  

Көше  

Үй  Құр/Корп  Пәтер  

Байланыс деректері  

 

іс-шараға қатысуға өз келісімімді беремін, сондай-ақ: 

• акцияны өткізудің толық ережелерімен(бұдан әрі – қағидалар) таныстым және келісемін; 

• электр байланысы желілері арқылы науқан операторынан, ұйымдастырушыдан немесе Ұйымдастырушы өкілдерінен науқан туралы ақпарат алуға келісемін; 



• осы Келісімде көрсетілген менің жеке мәліметтерімді өңдеуге (соның ішінде – Ресей Федерациясының аумағына деректерді трансшекаралық беруге) осы Келісімнің 2-
тармағында көрсетілген тұлғаларға ережелер мен келісімге сәйкес келесі шарттарда келісім беремін: 

 

Дербес деректерді өңдеу мақсаты 1) науқанды өткізу; 2) науқан операторының салық агентінің 

міндеттерін орындауы; 3) оның дербес деректерін Hochland 

компаниясының маркетингтік және жарнамалық ұсыныстарын 

тарату базасына енгізу 

Келісім қолданылатын мерзім 5 (бес) жыл 

Келісімді кері қайтарып алу тәсілі kz@kislorod.pro электрондық пошта арқылы өтініш жіберу арқылы 

 

2. Науқан операторы, ұйымдастырушы және ұйымдастырушының уәкілетті өкілі туралы мәліметтер: 

Іс-шара науқаны операторының атауы (бұдан 

әрі-акция операторы) 

«Love Marketing» ЖШС 

Ұйымдастырушының БСН 090140019367 

Іс - шараны ұйымдастырушының (бұдан әрі-

ұйымдастырушы)атауы 

«КислородПро» ЖШҚ 

Ұйымдастырушының СТСН 7703760079 

Ұйымдастырушының ЕҚК 504001001 

Ұйымдастырушының уәкілетті өкілдері: уәкілетті өкілдер туралы мәліметтер науқанды өткізу сайтында 

жарияланады 

 

 
       ________________________ /______________/ 
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