
 
 

"Nan®3 күзгі қамқорлық" шартты атауымен 
Науқанның ережесі (бұдан әрі-Ереже) 
 
1. НАУҚАНДЫ ӨТКІЗУ ШАРТТАРЫ. 
1.1. "Nan®3-тен күзгі қамқорлық" шартты 
атауымен промо - Науқанды (бұдан әрі - "Науқан") 
ұйымдастырушы- «____________KOGI Digital 
Agency» ЖШС 
1.2. "Nan®3 күзгі қамқорлық" (бұдан әрі - "Науқан") 
шартты атаумен Науқанға  Тапсырыс беруші - 
"Нестле Фуд Қазақстан"жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі болып табылады. 
1.2. Науқанды Орындаушы - "KOGI Digital 
Agency"жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. 
1.3. Науқан  Қазақстан Республикасының барлық 
аумағында (бұдан әрі - "Науқанды өткізу аумағы") 
өткізіледі. 
1.4. Науқан  2019 жылғы 19 қараша мен 15 
желтоқсанды қоса алған аралығындағы кезеңде 
(бұдан әрі - "Науқанды өткізу мерзімі") өткізіледі. 
 
2. НАУҚАН  ҚАТЫСУШЫЛАРЫНА ҚОЙЫЛАТЫН 
ТАЛАПТАР. 
 
2.1. Науқанға  қатысуға 18 жастан бастап әрекет 
ететін Қазақстан Республикасының азаматтары 
және Қазақстан қалаларында тұратын Қазақстан 
Республикасында тұруға ықтиярхаты бар шет 
мемлекеттердің азаматтары, 12 (он екі) айдан 24 
(жиырма төрт) айға дейінгі балалардың ата - 
аналары (бұдан әрі - "Науқанға  Қатысушы") 
шақырылады. 
2.2. Осы Ереженің 2 және 3-бөлімінің талаптарына 
жауап беретін және осы Ереженің барлық 
талаптарын тиісті түрде орындаған тұлға Науқанға  
Қатысушы болып саналады. 
2.3. Осы Ережелердің талаптарын орындағанына 
қарамастан, келесі тұлғалар Науқанға  
Қатысушылар болып танылмайды және бола 
алмайды: 
2.3.1. Науқанға  Тапсырыс 
берушінің/Орындаушының және Науқанды 
дайындау мен өткізуге қатысатын кез келген басқа 
тұлғалардың қызметкерлері және олардың жақын 
туыстары (күйеуі/әйелі, балалары, аға-інілері/апа-
сіңлілері, ата-аналары)); 
2.3.2. 18 жасқа толмаған тұлғалар, әрекет 
қабілеттілігі шектеулі және әрекетке қабілетсіз 
тұлғалар; 
2.3.3. Қазақстан Республикасының азаматтары 
болып табылмайтын тұлғалар; 
2.3.4.  12 (он екі) айдан бастап балалары жоқ 
тұлғалар 
2.4. Науқанға  Қатысушылар Науқанға  қатысу 
кезінде міндеттенеді: 
2.4.1. Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамасының ережелері мен нормаларының 
талаптарын сақтауға; 
2.4.2. осы Ережеде көрсетілген толық, нақты және 
дұрыс мәліметтерді көрсету қажет. 

Правила Акции под условным названием «Осенняя 
забота c NAN®3» (далее – Правила) 
 
1. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ. 
1.1. Организатор промо-акции под условным 
названием «Осенняя забота c NAN®3» (далее - 
«Акция»)  - ТОО «KOGI Digital Agency» 
1.2. Заказчик Акции - товарищество с ограниченной 
ответственностью «Нестле Фуд Казахстан».  
1.2. Исполнитель Акции - товарищество с 
ограниченной ответственностью «KOGI Digital Agency». 
1.3. Акция проводится на всей территории Республики 
Казахстан (далее - «Территория проведения Акции»). 
1.4. Акция проводится в период с 19 ноября по 15 
декабря 2019 года включительно (далее - «Срок 
проведения Акции»). 
 
2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ АКЦИИ. 
 
2.1. К участию в Акции приглашаются дееспособные 
граждане Республики Казахстан в возрасте от 18 лет и 
граждане иностранных государств, имеющие вид на 
жительство в РК, проживающие в городах Казахстана, 
родители детей в возрасте от 12 (двенадцати) месяцев 
до 24 (двадцати четырех) месяцев (далее - «Участник 
Акции»). 
 
2.2. Участником Акции считается лицо, которое 
отвечает требованиям раздела 2 и 3 настоящих 
Правил и должным образом выполнило все условия 
настоящих Правил. 
2.3. Участниками Акции не признаются и не могут 
быть следующие лица, независимо от выполнения 
ими условий этих Правил: 
 
2.3.1. сотрудники Заказчика / Исполнителя Акции и 
любых других лиц, участвующих в подготовке и 
проведении Акции, и их близкие родственники (муж / 
жена, дети, братья / сестры, родители); 
2.3.2. лица, не достигшие 18 лет, ограниченно 
дееспособные и недееспособные лица; 
2.3.3. лица, не являющиеся гражданами Республики 
Казахстан; 
2.3.4. лица, не имеющие детей в возрасте от 12 
(двенадцати) месяцев  
2.4. Участники Акции во время участия в Акции 
обязуются: 
2.4.1. соблюдать требования Правил и норм 
действующего законодательства Республики 
Казахстан; 
2.4.2. указывать полные, корректные и достоверные 
сведения, указанные в настоящих Правилах. 
2.5. Принимая участие в Акции, Участник Акции 
соглашается и подтверждает факт ознакомления и 
полного согласия с настоящими Правилами. 
2.6. Принимая участие в Акции, Участник Акции 
понимает и соглашается с тем, что любая 
добровольно предоставленная им информация, в том 
числе персональные данные Участника Акции, могут 
обрабатываться Заказчиком / уполномоченными 



2.5. Науқанға қатыса отырып, науқанға Қатысушы 
осы Ережемен танысу және толық келісім алу 
фактісін келіседі және растайды. 
2.6. Науқанға  қатыса отырып, Науқанға  Қатысушы 
өз еркімен берілген кез келген ақпаратты, оның 
ішінде Науқанға  Қатысушының дербес деректерін 
Тапсырыс беруші/Тапсырыс беруші уәкілеттік 
берген тұлғалар оған ақпаратты, оның ішінде 
жарнамалық сипаттағы одан әрі ықтимал жіберу 
мақсатында өңдей алатынын түсінеді және 
келіседі. Осы Ережелердің шарттарын қабылдай 
отырып, Науқанға  Қатысушылар Тапсырыс 
берушінің және/немесе Науқанға  Тапсырыс беруші 
уәкілеттік берген басқа тұлғалардың осы 
Ережелермен анықталған қажеттілік болғанша 
пайдалану мақсатында осындай дербес деректерді 
өңдеуге келісім береді. 
2.7. Науқанға қатыса отырып, Науқанға  әрбір 
Қатысушы Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін 
(оның ішінде үшінші тұлғаларға беру жолымен) 
және ұсынылатын келісім көлеміне, атап айтқанда, 
оның атын, тегін, Науқанға  Қатысушының бейнесін, 
сұхбатын немесе ол туралы басқа да 
материалдарды жарнамалық/маркетингтік 
мақсатта, оның ішінде, бірақ олармен шектелмей, 
бұқаралық ақпарат құралдарында, кез келген 
баспа, аудио және бейнематериалдарда, БАҚ - пен 
сұхбатты және басқа да материалдарды тегін 
пайдалануға өзінің келісімін растайды., сонымен 
қатар, ақпарат, хабар беру үшін (соның ішінде 
жарнамалық сипатта), Instagram аккаунте 
@nestlebaby.kz және т.б., аумақ, уақыт және 
пайдалану тәсілі бойынша қандай да бір 
шектеулерсіз, және мұндай пайдалануды ешбір 
жолмен Науқанды орындаушы немесе Тапсырыс 
беруші және/немесе кез келген үшінші тұлға 
өтемейді. 
2.8. Науқанға  қатысқанын куәландыратын іс-
әрекеттер жасау арқылы осы Ережелердің 
талаптары қабылданған сәттен бастап осы 
Ережелердің шарттарымен келісім және дербес 
деректерді өңдеуге келісім науқанға тиісті 
Қатысушы берген болып саналады. 
2.9. Осы Ережелердің шарттарымен келіспейтін 
және/немесе дербес деректерді өңдеуге келісім 
беруден бас тартатын Науқанға  Қатысушы 
науқанға одан әрі қатысу құқығынан айырылады. 
 
 
3. НАУҚАНҒА  ҚАТЫСУ ШАРТТАРЫ. 
3.1. Науқанға  қатысу үшін Қатысушы қажет: 
3.1.1. Europharma.kz веб-сайына кіру; 
3.1.2. Nan®3 OPTIPRO және/немесе Nan®4 
OPTIPRO, Nan®3 қышқыл сүт, Nan®3 
гипоаллергенді 4000 (төрт мың) теңгеден кем емес 
сомаға сатып алу; 
3.1.3. 3.1.2-тармақтың талаптарын орындаған 
Қатысушы. Нестле® ШАГАЙКА® 5 дәнді дақылдар 
(алма, банан, алмұрт) ботқасының  1 (бір) 
қаптамасын алады; 
3.1.4. 3.1.2-тармақтың шарттарына сәйкес сатып 

Заказчиком лицами с целью дальнейшего возможного 
направления ему информации, в т.ч. рекламного 
характера. Принимая условия настоящих Правил, 
Участники Акции тем самым предоставляют согласие 
на такую обработку персональных данных с целью 
использования Заказчиком и / или другими 
уполномоченными Заказчиком Акции лицами, пока 
существует потребность, определенная этими 
Правилами. 

2.7. Принимая участие в Акции, каждый Участник Акции 
тем самым подтверждает свое согласие на 
использование предоставленной им информации о 
себе Заказчиком Акции, с маркетинговой и / или любой 
другой целью методами, которые не противоречат 
действующему законодательству Республики Казахстан 
(в т.ч. путем передачи третьим лицам) и объема 
предоставляемого согласия, в частности, на бесплатное 
использование его имени, фамилии, изображения 
Участника Акции, интервью или других материалов о 
нем с рекламной / маркетинговой целью, в т.ч., но не 
ограничиваясь, право публикации (в т.ч. его имени и 
фото) в средствах массовой информации, любых 
печатных, аудио- и видеоматериалах, интервью со СМИ, 
а также для передачи информации, сообщений (в т.ч. 
рекламного характера), Instagram аккаунте 
@nestlebaby.kz и т.п., без каких-либо ограничений по 
территории, времени и способу использования, и такое 
использование никоим образом не будет возмещаться 
Исполнителем или Заказчиком Акции и / или любым 
третьим лицом.  

2.8. С момента принятия условий этих Правил, путем 
совершения действий, свидетельствующих об участии 
в Акции, согласие с условиями настоящих Правил и 
согласие на обработку персональных данных 
считается предоставленным соответствующим 
Участником Акции. 
2.9. Участник Акции, который не соглашается с 
условиями настоящих Правил и / или отказывается от 
дачи согласия на обработку персональных данных, 
теряет право на дальнейшее участие в Акции. 
 
 
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ. 
3.1. Для участия в Акции Участнику необходимо: 
3.1.1.  Зайти на веб-сайт Europharma.kz; 
3.1.2. Совершить покупку продукции NAN®3 OPTIPRO 
и/или NAN®4 OPTIPRO, NAN®3 кисломолочный, 
NAN®3 гипоаллергенный на сумму не менее 4000 
(четыре тысячи) тенге; 
3.1.3. Участник, выполнивший условия пункта 3.1.2. 
получает гарантированно 1 (одну) упаковку каши 
НЕСТЛЕ® ШАГАЙКА® 5 злаков (яблоко, банан, груша);  
3.1.4. Каждый участник, совершивший покупку 
согласно условиям пункта 3.1.2. автоматически 
принимает участие в еженедельных розыгрышах 
(далее «Розыгрыш») ценного приза (пункт 4.1.2). 
3.1.5.  Участие подразумевает, что Участник согласен с 
правилами Акции. 
3.2. Незнание Правил не освобождает от 
ответственности за их невыполнение. 
 
 



алған әрбір Қатысушы бағалы жүлдені (4.1.2-
тармақ) апта сайынғы ұтыс ойынына (бұдан әрі 
"Ұтыс ойыны") автоматты түрде қатысады. 
3.1.5. Қатысу Қатысушының Науқан  ережелерімен 
келісетінін білдіреді. 
3.2. Ережелерді білмеу оларды орындамағаны үшін 
жауапкершіліктен босатпайды. 
 
 
4. НАУҚАНДЫ ЖӘНЕ ҰТЫС ОЙЫНЫНЫҢ ЖҮЛДЕ 
ҚОРЫ 
 
4.1. Науқанның жүлде қоры шектеулі және 
мынанықұрайды: 4.1.1. 3.1.1 және 3.1.2 – 
тармақтардың Науқан  шарттарын сақтай отырып, 
Нестле® ШАГАЙКА® 5 дәнді дақылдар 
ботқасының (алма, банан, алмұрт)(бұдан әрі-
Кепілді сыйлық) 1 (бір) қаптамасы. Науқанға  
Қатысушы шектеусіз рет қатысуға және  3.1.2-
тармақтың Шарттары сақталған жағдайда, сатып 
алу санына сәйкес кепілді сыйлық алуға құқылы. 
4.1.2. Сондай – ақ, Қатысушы (сыйлық-Nan®3 өнімі, 
шырағдан, плед және балаға арналған ойыншық 
(бұдан әрі-Сыйлық) бағалы жүлдені ойнататын апта 
сайынғы ұтыс ойынына қатысуғақұқылы. Барлығы 4 
жүлде ойнатылады. Ұтыс ойынына осы Ереженің 
3.1.2-тармағының талаптарына жауап беретін 
барлық Қатысушылар қатысады. 
4.2. Науқанға  Тапсырыс берушінің жауапкершілігі 
осы Ереженің 4-бөлімінде көзделген Науқанның 
жүлде қорының құны мен санымен шектеледі. 
4.3. Науқанның жарнамалық-ақпараттық 
материалдарында көрсетілген кепілді Сыйлықтар 
мен Жүлделердің сыртқы түрінің (мөлшері, түсі 
және т.б.) Кепілді Сыйлықтар мен Жүлделердің 
нақты сыртқы түрінен айырмашылығы болуы 
мүмкін. 
4.4. Жүлделік Қор Науқанға  Тапсырыс берушінің өз 
қаражаты есебінен құралады және тек қана 
кепілдік берілген сыйлықтар мен оларға құқық 
алған Науқанға  Қатысушылар мен 
жеңімпаздарғасыйлықтарын беру үшін 
пайдаланылады. 
4.5. Тапсырыс берушінің/Орындаушының осы 
Ережеде көзделген Кепілді сыйлықтар мен 
Жүлделердің сапасы жөніндегі міндеттемелері 
оларды дайындаушылар ұсынған кепілдіктермен 
шектеледі. 
 
 
5. ҰТЫС ОЙЫНЫНЫҢ ЖЕҢІМПАЗДАРЫН АНЫҚТАУ 
5.1. Осы Ережеде көзделген Науқанның барлық 
шарттары мен талаптарын орындаған тұлға ғана 
жеңімпаз бола алады (апталық жүлде алған 
Қатысушы). 
5.2. Жеңімпаз осы Ережелердің 3.1.2 тармағының 
Науқан  шарттарын сақтаған жағдайда, жүлденің 
бір бірлігіне және кепілдендірілген сыйлықтардың 
шектелмеген санына ғана құқылы. 
5.3. Жеңімпаздар осы Ереженің 6-бөлімінде 
белгіленген тәртіппен Науқан  сыйлығына ие 
болады. 

4. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ И РОЗЫГРЫША 
4.1. Призовой Фонд Акции ограничен и составляет: 
4.1.1. предоставление арантированного подарка - 1 

(одна) упаковка каши НЕСТЛЕ® ШАГАЙКА® 5 

злаков (яблоко, банан, груша)(Далее – 

Гарантированный подарок) при соблюдении 

условий Акции пункта 3.1.1 и 3.1.2. Участник Акции 

имеет право принять участие неограниченное 

количество раз и при соблюдении условий пункта 

3.1.2. настоящих Правил получить гарантированный 

подарок в соответствии с количеством покупок. 

4.1.2. Также участник имеет право на еженедельный 

розыгрыш ценного приза (Приз – подарочная коробка 
с продуктом NAN®3, светильником, пледом и 

игрушкой для ребенка (далее Приз). Всего будет 
разыграно 4 Приза. В розыгрыше принимают участие 
все Участники, которые отвечают требованиям 
участия настоящих правил пункта 3.1.2. 
4.2. Ответственность Заказчика Акции ограничена 
стоимостью и количеством Призового Фонда, 
предусмотренных разделом 4 настоящих Правил. 
4.3. Внешний вид Гарантированного подарка и 
Приза(размер, цвет и др.), указанный на рекламно-
информационных материалах Акции, может 
отличаться от фактического внешнего вида реальных 
Гарантированных подарков и Призов. 
4.4. Призовой Фонд  складывается за счет 
собственных средств Заказчика Акции и используется 
исключительно для предоставления Гарантированных 
подарков и Призов Участникам и Победителям Акции, 
получившим на них право. 
4.5. Обязательства Заказчика / Исполнителя по 
качеству Гарантированных подарков и Призов, 
предусмотренных в настоящих Правилах, ограничены 
гарантиями, предоставленными их изготовителями.  
 
 
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ РОЗЫГРЫША 
5.1. Победителем (Участник, получивший 
еженедельный приз) может быть только лицо, 
выполнившее все условия и требования Акции, 
предусмотренные настоящими Правилами. 
5.2. Победитель имеет право только на одну единицу 
Приза и на неограниченное количество 
гарантированных подарков при соблюдении условий 
Акции пункта настоящих правил 3.1.2. 
5.3. Победители получают Приз Акции в порядке, 
определенном в разделе 6 настоящих Правил. 
5.4. Определение победителей Приза происходит 
еженедельно путем загрузки телефонных номеров в 
специальную программу random.org. Программа 
случайным образом выбирает 1 (одного) победителя. 
Результаты будут публиковаться еженедельно на 
странице @nestlebaby.kz. в социальной сети Instagram  
5.5. Исполнитель Акции сообщает Участнику Акции о 
том, что он стал Победителем, путем связи с 
пользователем по телефону, который пользователь 
указал при покупке на сайте Europharma.kz в течение 
3-х рабочих дней с даты объявления Победителей 
Акции. 
 
6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ  ПРИЗА 



5.4. Жүлде жеңімпаздарын анықтау апта сайын 
арнайы бағдарламаға телефон нөмірлерін жүктеу 
арқылы жүргізіледі random.org. бағдарлама 
кездейсоқ түрде 1 (бір) жеңімпазды таңдайды. 
Нәтижелер апта сайын @ nestlebaby.kz. бетінде, 
nestlebaby.kz. Instagram әлеуметтік желісінде 
жарияланатын болады. 
5.5. Науқан  орындаушысы Науқан  Қатысушысына 
оның жеңімпаз болғаны туралы, пайдаланушы 
Europharma.kz сайтында сатып алу кезінде 
көрсеткен телефон арқылы Науқан  жеңімпаздары 
жарияланған күннен бастап 3 жұмыс күні ішінде 
пайдаланушымен байланыс жасау арқылы 
хабарлайды. 
 
 
6. ЖҮЛДЕНІ АЛУ ШАРТТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ 
 
6.1. Науқан  жеңімпаздары осы Ереженің 5-
бөліміне сәйкес Науқанның жүлде қорынан 
жүлдені алу құқығына ие болады. 
6.2. Осы Ереженің 4.1. тарамағында көрсетілген 
Сыйлықты алу үшін, осы Ереженің 5.2 т., сәйкес 
Жүлдені алу құқығына ие Науқанға  Қатысушы 
Науқанды Тапсырушыға мынадай ақпараттарды 
жолдауы тиіс: Қазақстан Республикасы азаматының 
жеке куәлігінің көшірмесі (екі тарап), нақты 
орналасқан жерінің толық пошталық мекен-жайы. 
Көрсетілген мәліметтер info@kogi.kz. электрондық 
поштасы арқылы ұсынылады. Науқанға  
Қатысушылар науқанға қатыса отырып, осыған 
өзінің сөзсіз келісімін береді. 
6.3. Егер Жеңімпаз дұрыс емес ақпаратты көрсетсе, 
Ереже талаптарын орындамаса немесе оны Науқан 
жеңімпазы деп анықтаған күннен бастап 14 күн 
ішінде өзінің байланыс деректерін ұсынбаса, 
Тапсырыс беруші өз қалауы бойынша Жүлдені  
үлестіруге құқылы. 
6.4. Егер Жеңімпаз осы Ережеде көрсетілген 
қажетті деректер мен ақпаратты беруден бас 
тартса, Тапсырыс беруші жүлдені және жеңімпазды 
анықтау нәтижелерін қайта қарауға құқылы. 
6.5. Жүлде осы Ереженің 6.2.т. қарастырылған 
тәртіпте Науқан  Жеңімпазының көрсетілген мекен-
жайына жіберу Тапсырыс берушінің таңдауы 
бойынша пошта және /немесе курьерлік жеткізу 
құралдарымен жүзеге асырылады. Жүлде Науқан  
жеңімпазына оны тасымалдаушыға берген сәттен 
бастап табыс етілген болып есептеледі. Науқан  
Жеңімпаздарының жүлделеріне байланысты 
шығыстарды Науқанды Орындаушы көтереді. 
6.6. Жүлдені осы Ереженің 2 т., 3 т., талаптарына 
сәйкес алуға құқығы бар  және тек қана осы 
Ережеде белгіленген тәртіппен құқылы адам ғана 
алады. 
6.7. Егер Науқанға  Қатысушы қандай да бір 
себептермен Жүлдені жеке өзі алуы мүмкін 
болмаған жағдайда, мұндай Науқанға  
Қатысушының кез келген үшінші тұлғаға өз құқығын 
беруге/беруге құқығы жоқ. Мұндай жағдайда 
Тапсырыс беруші жүлде ұтысын қайта өткізуге 
құқылы. 

 
6.1. Победители Акции получают право на получение  
Приза из Призового Фонда Акции в соответствии с 
разделом 5 настоящих Правил. 
6.2. Для получения Приза, указанного в п. 
4.1. настоящих Правил, Участник Акции, получивший 
право на получение Приза согласно п. 5.2. настоящих 
Правил, должен направить Заказчику Акции 
следующую информацию: копию своего 
удостоверения личности гражданина Республики 
Казахстан (обе стороны), свой полный почтовый адрес 
фактического места нахождения.  Указанные сведения 
предоставляются по электронной почте на 
info@kogi.kz. Участники Акции, участвуя в Акции, тем 
самым оказывают свое безусловное согласие на это. 
6.3. Если Победитель указал недостоверную 
информацию, не выполнил требования Правил или не 
предоставил свои контактные данные в течение 14 
дней с даты определения его Победителем Акции, 
Заказчик имеет право распорядиться Призом по 
своему усмотрению 
6.4. Заказчик оставляет за собой право не отправлять 
Приз и пересмотреть результаты определения 
Победителя, если Победитель отказывается 
предоставлять необходимые данные и информацию, 
указанные в настоящих Правилах. 
6.5. Приз направляется по адресу Победителя Акции, 
указанному им в порядке, предусмотренном п. 
6.2. настоящих Правил, средствами почтовой и /или 
курьерской доставки на выбор Заказчика Акции. Приз 
считается врученным Победителю Акции с момента 
его передачи перевозчику. Расходы, связанные с 
передачей Призов Победителям Акции, несет 
Исполнитель Акции. 
6.6. Приз получает только то лицо, которое получило 
на него право согласно условиям настоящих Правил 
п.2, п.3, и исключительно в порядке, установленном 
настоящими Правилами.  
6.7. В случае, если Участник Акции по каким-либо 
причинам не может получить Приз лично, такой 
Участник Акции не имеет права передавать / уступить 
свое право любому третьему лицу. В таком случае 
Заказчик имеет право провести повторный розыгрыш 
приза. 
6.8. Неукоснительное соблюдение всех условий этих 
Правил и предоставление всей предусмотренной 
выше информации является необходимым условием 
получения Приза. 
6.9. Невыполнение любых условий, предусмотренных 
настоящими Правилами, лишает соответствующего 
Участника Акции права на получение надлежащего 
ему Приза. При этом Участник Акции считается 
отказавшимся от получения соответствующего Приза 
и не имеет права на получение от Заказчика / 
Исполнителя какой-либо компенсации. 
6.10. Победитель автоматически утрачивает 
приобретенное им право на получение Приза без 
каких-либо компенсаций и / или возможности замены 
на другое Приза в таких случаях, независимо от того, в 
какое время стали известными указанные 
обстоятельства: 
6.10.1. в случае не предоставления всей необходимой 



6.8. Осы Ережелердің барлық шарттарын мүлтіксіз 
сақтау және жоғарыда көзделген барлық 
ақпаратты ұсыну Жүлдені алудың қажетті шарты 
болып табылады. 
6.9. Осы Ережеде көзделген кез келген шарттарды 
орындамау Науқанға  тиісті Қатысушыны оған тиісті 
жүлдені алу құқығынан айырады. Бұл ретте 
Науқанға  Қатысушы Тиісті  жүлдені алудан бас 
тартқан болып саналады және Тапсырыс 
берушіден/орындаушыдан қандай да бір өтемақы 
алуға құқығы жоқ. 
6.10. Жеңімпаз мына жағдайда өзі алған 
жүлделерді қандай да бір өтемсіз және/немесе 
аталған мән-жайлардың қай уақытта белгілі 
болғанына қарамастан, жүлдені басқа жүлдеге 
ауыстыру мүмкіндігінсіз ынталандыру құқығынан 
автоматты түрде айырылады: 
6.10.1. Жүлдені алу үшін қажетті барлық ақпарат 
берілмеген жағдайда; 
6.10.2. осы Қағидалардың талаптары тиісінше 
орындалмаған, оның ішінде осы Қағидалардың № 
3 бөлімінде айқындалған шарттар бұзылған 
жағдайда; 
6.11. Тапсырыс беруші/Орындаушы және Науқанға   
байланысты тұлғалар Науқан  жүлделерін алғаннан 
кейін Науқан  Қатысушыларының Жүлдені одан әрі 
пайдалануына және/немесе Науқанға  
Қатысушылардың кез келген себептер бойынша 
ұсынылған жүлделерді пайдалану мүмкін 
еместігіне қатысты жауап бермейді. Науқанға  
Қатысушылар Науқан  Жүлделерін алған сәттен 
бастап Тапсырыс беруші/Орындаушы және 
Науқанмен   байланысты тұлғалар олардың одан 
арғы тағдырына жауап бермейді. 
 
 
7. НАУҚАННЫҢ БАСҚА ШАРТТАРЫ 
7.1. Науқанның тапсырыс берушісі және/немесе 
орындаушысы Науқанға  Қатысушының жасы мен 
жеке басын куәландыратын құжаттарды тексеру 
құқығын өзіне қалдырады. 
7.2. Науқанға  Тапсырыс беруші/Орындаушы осы 
Ережеде көзделген жағдайларды қоспағанда, 
Науқанға  Қатысушылармен жазбаша келіссөздер 
не өзге де байланыс жасамау құқығын өзіне 
қалдырады. 
7.3. Науқанның барлық Қатысушылары Науқанға  
қатысуға байланысты шеккен барлық және кез 
келген шығыстарды (соның ішінде, шектеусіз, 
Науқан  туралы кез келген ақпаратты алу үшін 
Интернет желісін пайдалануға байланысты 
шығыстарды) дербес төлейді. 
7.5. Осы Ережеде пайдаланылатын терминдер тек 
осы Науқанға  қатысты. 
7.6. Бұл ережелер Науқанға  қатысудың жалғыз 
ережелері болып табылады. Ресми ережелерді 
науқанның тапсырыс берушісі Науқанды өткізудің 
бүкіл мерзімі ішінде өзгертуі және/немесе 
толықтыруы мүмкін. Ресми ережелер мен 
Науқандарды   өзгерту және/немесе толықтыру 
Тапсырыс беруші оларды бекіткен және ережелер 
туралы хабардар ету үшін белгіленген тәртіппен 

для получения Приза информации; 
6.10.2. в случае ненадлежащего исполнения условий 
этих Правил, в том числе нарушения условий, 
определенных в разделе № 3 настоящих Правил; 
6.11. Заказчик / Исполнитель и связанные с Акцией 
лица не несут ответственности относительно 
дальнейшего использования Призов Акции 
Участниками Акции после их получения и / или 
невозможности Участников Акции воспользоваться 
предоставленными Призами Акции по любым 
причинам. С момента получения Призов Акции 
Участниками Акции Заказчик / Исполнитель и 
связанные с Акцией лица не отвечают за дальнейшую 
их судьбу.  
 
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ. 
7.1. Заказчик и / или Исполнитель Акции оставляют за 
собой право проверить документы, удостоверяющие 
возраст и личность Участника Акции. 
7.2. Заказчик / Исполнитель Акции оставляют за собой 
право не вступать в письменные переговоры либо 
иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, 
предусмотренных настоящими Правилами. 
7.3. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают 
все и любые расходы, понесенные ими в связи с 
участием в Акции (в том числе, без ограничений, 
расходы, связанные с использованием сети Интернет 
для получения любой информации об Акции). 
7.4. Заказчик / Исполнитель Акции по своему 
усмотрению могут признать недействительными 
любую регистрацию, а также запретить дальнейшее 
участие в этой Акции любому лицу, которое 
подделывает или извлекает выгоду из подделки 
процесса регистрации или других этапов Акции, или 
же действует в нарушение настоящих Правил Акции, 
действует деструктивным образом или осуществляет 
действия с намерением досаждать, оскорблять, 
угрожать или причинять вред любому другому лицу, 
которое может быть связано с этой Акцией. 
7.5. Термины, используемые в настоящих Правилах, 
касаются исключительно этой Акции. 
7.6. Эти Правила являются единственными Правилами 
участия в Акции. Официальные Правила могут быть 
изменены и / или дополнены Заказчиком Акции в 
течение всего срока проведения Акции. Изменение и / 
или дополнение официальных Правил и Акции 
возможны в случае их утверждения Заказчиком Акции 
и обнародования в порядке, определенном для 
информирования о Правилах. Такие изменения и 
дополнения вступают в силу с момента 
опубликования, если иное не будет специально 
определено непосредственно изменениями / 
дополнениями к Правилам Акции. 
 



жарияланған жағдайда мүмкін болады. Мұндай 
өзгерістер мен толықтырулар, егер өзгесі Науқан  
ережелеріне тікелей 
өзгерістермен/толықтырулармен арнайы 
анықталмаса, жарияланған сәттен бастап күшіне 
енеді. 
 
 

  

 


