«Көлікке ие бол» науқанының өткізілу ережесі
Өткізілу кезеңі: 20.01.2018-ден 25.03.2018-ге дейін.
1.
Жалпы ережелер
1.1. Науқан аталуы: «Көлікке ие бол» (мәтін бойынша – «Науқан»).
1.2. Науқан ұйымдастырушысы: «Mega Plaza» (Мега Плаза) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (әрі қарай «Ұйымдастырушы»). Науқан
Ұйымдастырушысы туралы мәлімет: «Mega Plaza» ЖШС (Мега Плаза), БСН 140540012564 мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана
қ., Есіл ауданы, Қабанбай батыр даңғ., 62 ғим., , БСК HSBKKZKX, ЖСК646010111000203465 «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-да.
1.3. Науқан өткізілу аумағы: «MEGA Silk Way» СОО, мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Астана қ., Қабанбай батыр даңғ., 62 ғим..
1.4. Науқанды өткізудің жалпы мерзімі: 2018 жылдың 20 қаңтарынан 25 наурызды қоса алғанда (әрі қарай «Науқан өткізу кезеңі»).
Науқанның өткізілу кезеңі Науқан Ұйымдастырушымен қосымша ескертусіз өзгертіле алады, егерде Ұйымдастырушының ресми сайтында немесе
әлеуметтік желілердің ресми парақшаларында өзгерістер енгізу туралы ақпарат жарияланған шартта. Науқанды алдын ала аяқтау шағым түсіру себебі
болып табылмайды.
1.5. Науқанға тек Қазақстан Республикасының 18 жасқа толған азаматтары және Қазақстан Республикасында тұруға рұқсаты бар кәмелетке толған
тұлғалар ғана қатысуға құқылы, (мәтін бойынша әрі қарай –«Қатысушылар»).
1.6. Науқанды Ұйымдастырушылардың жұмыскерлері, онымен аффилиирленген тұлғалары, шетел азаматтары және азаматтығы жоқ тұлғалар Науқанға
қатыса алмайды.
1.7. Егерде Қатысушы Осы Ереженің 1.5 тармағының талаптарына сай болмаса, ондай тұлғалар жеңімпаздар қатарынан шығарылады.
1.8. Науқанда «MEGA SilkWay» СОО ұсынылған сауда белгілерінің барлығы қатысады. Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес ресімделген бақылау
(тауарлық) чек немесе кіріс кассалық ордеріне түбіртек, қолма-қол ақшаны алу туралы түбіртек (бұдан әрі «Чек») тауарды сатып алуды және
қызметтерді алуды растайтын құжаттар юболып табылады.
1.9. Науқанға бір не одан көп купон толтырған Қатысушылар қатысады.
1.10. Науқанға қатыса алмайтын: бас тартылған/қайтарылған сауда бойынша жасалған операциялар; мобильді телефон және банктік картаның шотын
толтыруға байланысты, интернет, ТД, коммуналдық төлемдер бойынша операциялар, Mega Silk Way СОО аумағында көрсетілмеген қызметтердің
төлемі.
1.11. Науқан аясында 2т. көрсетілген атаулары бар жүлделер ойнатылады.
1.12. Науқан туралы қосымша ақпарат Ұйымдастырушының ресми сайтында көрсетілген http://astana.megacenter.kz, немесе әлеуметтік желілердің ресми
парақшаларында: www.facebook.com/megasilkway, www.instagram.com/megasilkway.
1.13. Аталған ережелер (әрі қарай – «Ережелер») 2017 жылдың 01 желтоқсанынан бастап Астана уақыты бойынша сағат 10:00-де заңды күшіне енеді.
2. Науқанның жүлде қоры.
2.1. Науқан аясында келесі жүлделер ойнатылады: Hyundai Accent (6АТ, кузов түсі сарғыш қызғылт), шырынсыққыш, тостер, фен, электрлі тіс щетқасы,
микротолқынды пеш, блендер, құймақ пісіруші, мультипекарь, гриль-тостер, сэндвич жасаушы..
2.2. Жүлде алу орнына немесе басқа жүлдеге ауыстыру жүлде құнының ақшалай эквивалентінде төленбейді.
2.3. Жүлделердің сапасына қатысты шағымдар тікелей жүлде өндірушілеріне жолданады. Жүлделердің бүтіндігі және функционалдық жарамдылығы Науқан
қатысушыларымен тікелей жүлде алынған кезде тексеріледі. Бірегей жүлделердің сыртқы түрі жарнамалық материалдарда келтірілгендерден бөлек
болуы мүмкін.
2.4. Науқан қатысушыларына жүлделерді беру бойынша Ұйымдастырушылардың міндеттемелері 2.1.т. көрсетілген жүлде қорымен шектеледі. Жүлделердің
саны мен атаулары осы Ережелерге кез келген кезде Науқан Ұйымдастырушысымен қосыла алады.
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Науқан шарттары
Науқанға қатысу үшін қажетті:
MEGA SilkWay СОО-да бір чекпен 20 000 (жиырма мың) теңгеден кем емес сомаға тауар сатып алу немесе қызметпен қолдану.
Чекті/чектерді MEGA Silk Way СОО-ға Рамсторға қарама-қарсы, орталық атриумда, 1-қабатта орналасатын арнайы промо-үстелге алып келу. Промоүстелдің жұмыс уақыты: 20.01.2018 ж.24.03.2018ж. қоса алғанда 18.00-22.00 дейін .
Чекті арнайы промо-үстелге ұсынған кезде промо-персоналдан купон алыңыз, ол жерде бас әріптермен: толтыру күнін, тегіңізді, аты-жөніңізді, туған
күніңізді, мобильді телефон нөміріңізді, электрондық адресіңізді, сатып алған тауарыңыздың немесе алған қызметіңіздің сауда белгісінің аталуын
көрсетіңіз, Науқанға қатысатын және Науқанның осы Ережесімен танысқан туралы қолыңызды қойыңыз. Қатысушылар өздерінің тіркеу парағында
берген бүкіл жеке мәліметтерін растайды және сонымен келіседі, мәлімет дұрыс және шынайы деп табылады.
Ұйымдастырушы дұрыс толтырылмаған купонды егерде мәліметтері сызылған және өзгерістер енгізілген болса ұтыс ойынынан шығаруға
құқылы, осы Ережелермен қарастырылған басқа жағдайлардан.
Науқанға қатысатын Қатысушы Қатысу ережелерін қабылдай отырып , Науқан Қатысушы жеке мәліметтерімен қолдануға, ұтыс Ұйымдастырушысына
немесе жарнамалық мақсаттарында тартылған үшінші тұлғаларға Қатысушының бейнесін қолдануға (жариялауға, өңдеуге, таратуға) өз келісімін береді,
Қатысушыға ешбір сыйақы немесе өтемақыларды төлеусіз және мерзімі бойынша шектеусіз.
Науқан қатысушысы купонды толтырғаннан кейін, промо-персонал купонның артқы бетінде фирмалық мөр қойып, оны Қатысушыға қайтарады.
Купондарды беруді тек Науқан промо-персоналы жүзеге асырады. Атаулы купондар басқа тұлғаларға берілмейді. Жоғалтылған купондар қайта
берілмейді және өтелмейді.
Науқан өткізілу кезеңінде 20 000 (жиырма мың) теңгеге және одан жоғары сомада сауда жасаған Қатысушылар, 1 (бір) чекке 1 (бір) купоннан
алады. Уақыты және сатып алу күні чекте көрсетіледі.
Науқанға қатысатын чектің минималды сомасы – 20 000 (жиырма мың) теңге. Әртүрлі чектердің сомалары қосылмайды.
Бас жүлденің соңғы ұтыс ойыны «25» наурызда 2018 жылы Астана уақыты бойынша 19:00-де өткізіледі. Апта сайынғы ұтыс ойындар 2018
жылдың 27 қаңтарында, 2018 жылдың 03 ақпанында, 2018 жылдың 10 ақпанында, 2018 жылдың 17 ақпанында , 2018 жылдың 24 ақпанында, 2018
жылдың 03 наурызында, 2018 жылдың 10 наурызында, 2018 жылдың 17 наурызында, 2018 жылдың 25 наурызында 15.00-ден 19.00-ге дейін өткізіледі.
Барлық ұтыс ойындар 1-қабатта, MEGA SilkWay СОО-ның «Қалалық алаңында» өткізіледі, мына мекен-жай бойынша: Қазақстан Республикасы,
Астана қ., Қабанбай батыр даңғ., 62 ғим.. Науқан жеңімпаздары лототроннан толтырылған купондар арасынан кездейсоқ таңдау арқылы жүзеге
асырылады.
Жеңімпаз келесі жүлделер ұтыс ойынында 1(бір) жүлде ұтып алуға мүмкіндігі бар, жеңіске жеткен Қатысушылардың купондары ұтыс ойынына
қатыспайды.
Жүлделер ұтысы ойынында Науқан Қатысушыларының өздерінің болуы міндетті шарт. Жеңімпаз болмаған жағдайда, жүлде қайта ойнатылады.
Лототронда толтырылған купондардың арасынан кездейсоқ таңдау бойынша таңдалған купоны бар жеңімпаз ұтыс ойынына қатыса алмаса апта
сайынғы және соңғы ұтыс ойындарына қатысуға құқылы.
Ұтыс ойынына қатысу үшін өздерімен бірге купонның үзілмелі бөлігі номерімен, фискалды чек мөрімен, тұлғасын куәландыратын жеке
куәліктерінің түпнұсқалары болуы міндетті.
Қатысушымен 3.12т. орындалмаған жағдайда, Ұйымдастырушы жүлделердің ұтыс ойынын қайта өткізеді.
Жүлдені алған кезде жеңімпаз Тапсыру-қабылдау актісіне қол қоюға міндетті, ол жерде оның толық жеке мәліметі мен жүлде туралы толық ақпараты
көрсетіледі. Жеңімпаз өзінің 2.1.т. тұрмыстық техникасын апта сайынғы ұтыс ойыны күні алуға міндетті. Бас жүлденің жеңімпазы (Hyundai Accent
автокөлігі) уәкілетті органдарда автокөлікті алуға және тіркеуге қажетті автокөліктің жүкқұжатына, сәйкестендірілген келісім-шарттарына және де
басқа құжаттарына қол қоюға міндетті.
Жүлдені алған сәттен бастап оның иегері ҚР айналымдағы заңнамаларына сәйкес қолданылатын барлық салықтарды төлеуге және өзге де міндетті
төлемдерді жасауға салықтық жауапкершілікті өзіне жүктейді. Осы Науқанға қатысты бар даулы мәселелер Қазақстан Республикасының айналымдағы
заңнамаларына сәйкес реттеледі.Науқан Қатысушысы жүлдені алған сәттен бастап, жүлдені кездейсоқ жоғалтып алуға немесе оның бұзылуына қаупін
жүктейді (өліміне, жарақаттануына).

3.18. Науқан Ұйымдастырушысы жауапты емес:
- Ұйымдастырушыға байланысты емес жағдайлардан, Науқан қатысушысының өздерінен немесе байланыс
мекемелерінің кінәсінен Науқанның жүлделерін алу үшін қажетті мәліметтерді алмауы/уақтылы алмауына;
- осы Ережелермен қарастырылған міндеттерді Науқан қатысушыларымен орындалмауына (уақтылы
орындалмауына);
- Науқан жеңімпаздарымен жүлдені талап етпеу жағдайларында немесе олардан бас тартуы;
- Науқан қатысушыларының қатысуына байланысты олардың өмірі, денсаулығы, моральды және/немесе
психологиялық зақымдануына.
3.19. Жүлдені алу мәселесінде өзі алып кету ережесі әрекет етеді. Тасымалдау шығындарын Науқан қатысушысы өзіне алады.
4.

Өзге жағдайлар.

Жарнамалық материалдарда жарияланған жүлделердің бейнесі (моделі, түсі мен өлшемі) нақты жұлделерден ерекшеленуі мүмкін.
Барлық Науқан қатысушылары Науқанға қатыса отырып оның ережелерімен келіседі, орындайды және ұстанады. Науқан ережелерін бұзған
жағдайда немесе алаяқтық әрекеттер жасаған және/немесе жүлде алу үшін алдауға барған қатысушы жүлде алу құқығынан айырылады.
4.3.
Ұйымдастырушы Науқан жеңімпаздарын жеке ақпараттандыру және/немесе жеңімпаздардың тұратын жеріне дейін жүлделерді жеткізу бойынша
қандай да болса міндеттемелерді өзіне жүктемейді.
4.4.
Қатысушы үшінші тұлғалардың құқығын бұзуына байланысты, үшінші тұлғалардың Ұйымдастырушыға арыз-шағым түсіру жағдайларында
Қатысушы осы дауларды шешу бойынша жауапкершілікті өзіне алады.
4.5.
Науқанды өткізу нәтижесі қорытынды шешімді болып табылады және қайта қарастырылуға жатпайды.
4.6. Ұйымдастырушы осы Ережелерді және Қатысушылардың алдын ала келісімінсіз және ескертусіз жүлделердің тізімін өзгерту мен қосымшалар
енгізуіне құқылы.
4.7. Ұйымдастырушы құзырлығынан тыс жағдайлармен байланысты өзгерістерге және де Науқанды өткізу күндерінің ауысуына жауапкершілік
жүктемейді.
4.8. Ұйымдастырушы Келушіге оны Науқан қатысушысы ретінде тіркеуге келесі жағдайларда бас тартуға құқылы :
егерде чектің/чектердің күні Науқан өткізілу мерзіміне сәйкес болмағанда;
келуші Науқан қатысушысына қойылатын талаптарға сай болмағанда;
Қатысушы Науқан ұйымдастырушысы белгісі бар өзге кассалық чектерді және/немесе Науқанға қатыспайтын чектерді иеленгенде немесе
Қатысушылармен ұсынылған чектердің осы Ережелердің шарттарына өзге жағдайларда.
4.9.
Ұйымдастырушы Науқан жеңімпазына жүлде беруден бас тартуға құқылы, осы Ережелерді бұзу фактілері болған жағдайларда.
4.10.
Ұйымдастырушы Науқан қатысушысына жүлде алмағанына байланысты шағымдарды қарастыруға бас тартуға құқылы, осы Ережелерді
Қатысушы бұзған немесе соған сәйкес болмаған жағдайларда.
4.11.
Науқан Қатысушысы Ұйымдастырушымен Қатысушының әрекеттері жеке сауда жасамағандығымен, тек Науқанға қатысу үшін үшінші
тұлғалардың жасаған саудасының чектерін жинауға бағытталғандығы анықталған жағдайларда жүлде иегері ретінде атанбайды.
4.12.
Ұйымдастырушы жоғарыда аталған фактілер, оның ішінде Науқанға қатысу үрдісінде Қатысушының алаяқтығы, Науқан жүргізілу барысында
бұрмалау және өзге бұзушылықтар анықталған жағдайларда жүлде берілмейді.
4.13.
Ұйымдастырушы Науқан Қатысушысымен жүлде талап етпеуімен немесе одан бас тартуымен байланысты жауапкершілікті өзіне жүктемейді.
4.14.
Қатысушы жүлде иегері бола тұра жүлдеден бас тартқанда, немесе осы Ережелердің талаптарына сай болмағанда, Ұйымдастырушы жүлдені өз
қалауы бойынша басқа Қатысушыға бере алады, немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін өзге әдістермен сол
жүлдеге орын табады.
4.1.
4.2.

Правила проведения акции «Заведи Машину!»
Период проведения: с 20.01.2018 до 25.03.2018 г.
1. Общие положения
1.1. Наименование акции: «Заведи машину» (далее по тексту – «Акция»).
1.2. Организатор Акции: Товарищество с ограниченной ответственностью «Mega Plaza» (Мега Плаза) (далее «Организатор»). Сведения об Организаторе
Акции: ТОО «Mega Plaza» (Мега Плаза), БИН 140540012564, адрес: Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, проспект Кабанбай батыра,
здание 62, , ИИК KZ646010111000203465 в АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKKZKX.
1.3. Территория проведения Акции: ТРЦ «MEGA Silk Way», адрес: Республика Казахстан, г.Астана, пр. Кабанбай батыра, зд. 62.
1.4. Общий срок проведения Акции: с 20 января 2018 года по 25 марта 2018 года включительно (далее «Период проведения Акции»). Период проведения
Акции может быть изменен Организатором Акции без дополнительных уведомлений, при условии размещения информации об изменении на
официальном сайте Организатора, либо на официальных страницах в социальных сетях. Предварительное завершение Акции не может служить
причиной для претензий.
1.5. В Акции имеют право принимать участие граждане Республики Казахстан, достигшие 18-летнего возраста и совершеннолетние лица, имеющие вид на
жительство в Республике Казахстан (далее – Участники).
1.6. В Акции не могут принимать участие работники Организатора Акции, а также их близкие родственники, иностранные граждане и лица без
гражданства.
1.7. Если Участник не соответствует требованиям пунктов 1.5. настоящих Правил, то он будет исключен из числа победителей.
1.8. В Акции участвуют чеки всех торговых марок, представленных в ТРЦ «MEGA Silk Way». Документами подтверждающими приобретение товара и
услуги являются контрольный (товарный) чек либо квитанция к приходному кассовому ордеру, квитанция к отрывному талону, оформленные в
соответствии с законодательством Республики Казахстана (далее – «Чек»).
1.9. В Акции принимают участие Участники, заполнившие один или более купонов.
1.10. В Акции не принимают участие: операции по отменным/возвратным покупкам; операции, связанные с пополнением счетов мобильного телефона и
банковской карты, оплатой интернета, ТВ, коммунальных платежей, оплатой товаров и услуг, не реализованных/оказанных на территории ТРЦ «Mega
Silk Way».
1.11. В рамках Акции разыгрываются призы, наименования которых указаны в п.2. настоящих Правил.
1.12. Дополнительная информация об Акции указывается на официальном сайте Организатора http://astana.megacenter.kz, либо на официальных страницах в
социальных сетях: www.facebook.com/megasilkway, www.instagram.com/megasilkway.
1.13. Настоящие правила (далее – «Правила») вступают в силу 20 января 2018 года 10:00 ч. по времени Астаны.
2. Призовой фонд Акции
2.1. В рамках Акции разыгрываются следующие призы: Hyundai Accent (6AT, цвет кузова оранжевый), соковыжималка, тостер, фен, электрическая зубная
щетка, микроволновая печь, Блендер, блинница, мультипекарь, гриль-тостер, сендвичница.
2.2. Выплата денежного эквивалента стоимости приза вместо выдачи призов или замена другими призами не производится.
2.3. Претензии относительно качества призов должны предъявляться непосредственно производителям этих призов. Целостность и функциональная
пригодность призов должна проверяться участниками Акции непосредственно при получении приза. Внешний вид оригинальных призов может
отличаться от их изображений, приведенных в рекламных материалах.
2.4. Обязательства Организатора по выдаче призов участникам Акции ограничены призовым фондом, предусмотренным в п. 2.1. настоящих
Правил. Дополнительные призы для розыгрыша в Акции могут быть дополнительно включены Организатором в любой момент в период проведения
Акции.
3.
Условия Акции
Для участия в Акции необходимо:
3.1.
Приобрести товар или услугу в ТРЦ MEGA Silk Way, на сумму не менее 20 000 (двадцати тысяч) тенге в одном Чеке.
3.2.
Принести Чек приобретенного товара или услуги в ТРЦ MEGA Silk Way на специальный промо-стол, который будет установлен на 1 этаже,
центрального атриума, напротив супермаркета Рамстор. Часы работы промо-стола: с 18.00 – 22.00 с 20.01.2018 года по 24.03.2018 года. Исключением
являются дни еженедельных розыгрышей и финальная дата розыгрыша. А именно 27 января 2018 года, 3 февраля 2018 года, 10 февраля 2018 года, 17
февраля 2018 года, 24 февраля 2018 года, 3 марта 2018 года, 10 марта 2018 года, 17 марта 2018 года, 25 марта 2018 года с 15:00 – 19:00.
3.3.
Предоставив Чек на специальный промо-стол, необходимо получить от промо-персонала купон, печатными буквами указать в нем: дату
заполнения, Ф.И.О., дату рождения, номер мобильного телефона, электронный адрес, название торговой марки приобретенного товара или услуги и
поставить подпись, подтверждающую участие в Акции, ознакомление и согласие с настоящими Правилами Акции. Участники признают, заявляют и
соглашаются с тем, что вся информация, которую они указали в регистрационной форме, является правильной и достоверной.
3.4.
Организатор вправе исключить купон из розыгрыша в случае некорректного заполнения, если зачеркнуты данные и внесены корректировки, в
других случаях, предусмотренных настоящими Правилами.
3.5.
Принятием Правил участия в Акции, Участник Акции выражает свое согласие на использование персональных данных Участника, на
использование (опубликование, воспроизведение, распространение) изображения Участника Организатором или привлекаемым им третьими лицами в
рекламных целях, без уплаты какого-либо вознаграждения или компенсации Участникам и без ограничений по срокам.
3.6.
После заполнения купона участником Акции, промо-персонал ставит на обратную сторону Чека фирменную печать и возвращает Чек Участнику.
3.7.
Выдача купонов производится исключительно промо-персоналом Акции. Купоны именные и не могут быть переданы другому лицу. Утерянные
купоны не восстанавливаются и не возмещаются.
3.8.
Посетители, которые совершили покупку в период проведения Акции на сумму 20 000 (двадцать тысяч) тенге и более, получают 1 (один) купон
за 1 (один) Чек. Время и дата покупки указываются на Чеке.
3.9.
Минимальная сумма Чека, участвующего в Акции – 20 000 (двадцать тысяч) тенге. Суммы разных Чеков не суммируются.
3.10.
Финальный розыгрыш главного приза состоится «25» марта 2017 года в 19:00 по времени Астаны. Еженедельные розыгрыши состоятся 27 января
2018 года, 3 февраля 2018 года, 10 февраля 2018 года, 17 февраля 2018 года, 24 февраля 2018 года, 3 марта 2018 года, 10 марта 2018 года, 17 марта 2018
года, 25 марта 2018 года с 15:00 – 19:00. Все розыгрыши состоятся на 1 этаже, на «Городской площади» в ТРЦ MEGA Silk Way, по адресу: Республика
Казахстан, г.Астана, пр. Кабанбай батыра, зд. 62. Победители Акции будут определены путем случайного выбора из заполненных купонов в лототроне.
3.11.
Победитель может выиграть 1 (один) приз, при следующем розыгрыше призов, купоны победивших Участников, не участвуют в последующих
розыгрышах, в том числе в финальном розыгрыше.
3.12.
Обязательным условием является физическое присутствие Участников Акции на розыгрыше призов. В случае отсутствия победителя на месте
проведения розыгрыша и определения победителя, приз не вручается отсутствующему Победителю. В этом случае производится повторный розыгрыш
приза и определение нового победителя.
3.13.
Победитель, чей купон был выбран случайным выбором из заполненных купонов в лототроне, но не присутствовавший на розыгрыше имеет
право повторно участвовать в еженедельном и финальном розыгрыше. Выбранный купон будет вложен обратно в лототрон.
3.14.
Для участия в розыгрыше необходимо иметь при себе отрывную часть купона с номером, Чек с печатью, оригинал документа, удостоверяющий
личность.
3.15.
В случае несоблюдения Участником п. 3.12. Организатор проводит повторный розыгрыш призов.
3.16.
При получении приза, победитель обязан подписать Акт приёма-передачи, где будут указаны его\её личная информация и информация о призе.
Победитель обязан получить бытовую технику в п.2.1. в день еженедельного розыгрыша. Победитель главного приза (автомобиль - Hyundai Accent)
обязан также подписать накладную на выдачу автомобиля, соответствующие договоры и прочие документы, необходимые для получения автомобиля и
регистрации его в уполномоченных органах.

С момента получения приза его обладатель несет налоговую ответственность за уплату всех применимых налогов и иных существующих
обязательных платежей согласно действующему законодательству Республики Казахстан. Победитель приза обязуется, в срок до 25 июля 2018 года,
возместить Организатору сумму индивидуального подоходного налога, уплачиваемую Организатором (налоговым агентом) в бюджет, в качестве
индивидуального подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты. Организатор вправе не выдавать приз до возмещения победителем суммы
индивидуального подоходного налога. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан.С момента получения приза Участником Акции, последний несет риск его случайной утраты или порчи
(гибели, повреждения).
3.18.
Организатор Акции не несет ответственность за:
неполучение/несвоевременное получение сведений, необходимых для получения призов Акции, по вине самих Участников Акции или по вине
организаций связи или по иным, не зависящим от Организатора причинам;
неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками Акции обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;
неполучение победителями Акции призов в случае невостребования их или отказа от них;
жизнь, здоровье, за моральные и/или психические травмы Участников Акции, в связи с их участием.
3.19. В части получения приза действует правило самовывоза. Все расходы по транспортировке несет Участник Акции.
3.17.

Прочие условия
Изображения призов (модели, цвет и размер) размещенных в рекламных материалах могут отличаться от реальных призов.
Все Участники Акции, принимая в ней участие, подтверждают и соглашаются с правилами Акции, обязываются придерживаться и выполнять их.
В случае если Участник нарушил Правила Акции или совершил акт мошенничества и/или обмана для получения приза, он теряет право на получение
приза.
4.3.
Организатор не принимает на себя каких-либо обязательств по индивидуальному информированию победителей Акции и\или доставке призов до
места жительства победителей.
4.4.
В случае предъявления каких-либо претензий к Организатору со стороны третьих лиц в связи с нарушением Участником прав третьих лиц в ходе
проведения Акции, Участник принимает на себя ответственность по самостоятельному разрешению таких споров.
4.5.
Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
4.6.
Организатор вправе изменять и дополнять настоящие Правила и перечень призов без предварительного согласия и уведомления Участников.
4.7.
Организатор не несет ответственности за переносы сроков проведения Акции и другие изменения, вызванные обстоятельствами, находящимися
вне его компетенции.
4.8.
Организатор вправе отказать Посетителю в регистрации его в качестве Участника Акции в следующих случаях:
если дата Чека не соответствует периоду проведения Акции;
посетитель не соответствует требованиям, предъявляемым к Участнику Акции;
в случае присвоения Участником чужих Чеков, которые уже имеют отметку организатора Акции и/или Чеков, не участвующих в Акции или
иного несоответствия предоставляемых Участником Чеков условиям настоящих Правил.
4.9.
Организатор вправе отказать победителю Акции во вручении приза в случае установления факта нарушения им настоящих Правил.
4.10.
Организатор вправе отказать Участнику Акции в рассмотрении претензии в связи с неполучением приза в случае несоответствия или нарушения
Участником акции настоящих Правил.
4.11.
Участник Акции не признается обладателем приза в случае выявления Организатором действий Участника не связанных с личными покупками, а
направленными исключительно на участие в Акции, это сбор Чеков от покупок, совершенных третьими лицами.
4.12.
Организатор не осуществляет вручение призов в случае выявления вышеуказанных фактов, в том числе, мошенничества Участника в процессе
участия в Акции, в случае фальсификации и иных нарушений в ходе участия в Акции. Организатор определяет наличие фактов мошенничества,
фальсификации и иных нарушений по своему усмотрению.
4.13.
Организатор не несет ответственности за неполучение Участниками Акции призов в случае не востребования их Участниками или отказа от них.
4.14.
В случае отказа Участника, ставшего обладателем приза, от получения приза, либо несоответствия Участника требованиям настоящих Правил,
Организатор вправе передать приз другому Участнику по своему усмотрению, либо распорядиться призом иным способом, не противоречащим
действующему законодательству Республики Казахстан.
4.
4.1.
4.2.

