AHMADTEA «Миллионға шай» науқанын өткізу ережелері мен оған қатысу
шарттары
1. Жалпы ережелер
1.1.AHMADTEA «Миллионға отбасылық дәстүрлер» жарнамалық науқаны (бұдан әрі «Науқан») Ahmad Tea Эрл Грей, 200г, Ahmad Tea Классикалық қара шайы, 200г, Ahmad Tea
Ағылшындық таңғы ас қара шайы, 200г өніміне қызығушылықты қалыптастыру және қолдау
мақсатында белгісіз тұлғалар тобы арасында өткізіледі.
1.2.Науқан 2021 жылғы 01 қазаннан бастап 2021 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғандағы кезеңде
(бұдан әрі «Науқанды өткізу кезеңі») өткізіледі.
1.3.«AHMADTEA» сауда маркасынан AHMADTEA «Миллионға отбасылық дәстүрлер»
науқанының ұйымдастырушысы (бұдан әрі «Уйымдастырушы») «Sell Asia Group» ЖШС
компаниясы болып табылады. Мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050009, Алматы қ.,
Құрманғазы/Радостовец к-сі, 178/82 үй. Науқанның техникалық провайдері «Sled ideas»
ЖШС болып табылады.
1.4.Осы Ереже Науқанды өткізу тәртібін, Науқанға қатысу және оның жеңімпаздарын анықтау
тәртібін, сондай-ақ жүлдені беру тәртібін айқындайды. Осы Ереже Қазақстан
Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес әзірленді.
1.5.Науқанды өткізу географиясы: Қазақстан Республикасы.
2. Сақталған кезде жеке тұлға Науқанға қатысушы болатын шарттар:
2.1.«Миллионға отбасылық дәстүрлер» Науқанының атауы бар арнайы промо-дизайнда келесі
өнімнің кемінде бір тұтыну бірлігін сатып алған Қазақстан Республикасының азаматы
Науқанға қатысушы бола алады:
o

Ahmad Tea Эрл Грей, 200г.

o

Ahmad Tea Классикалық қара шайы, 200г

o

Ahmad Tea Ағылшындық таңғы ас қара шайы, 200г

2.2. Науқанға Қазақстан Республикасы азаматтарының, сондай-ақ Қазақстан Республикасында
тұруға ықтиярхаты бар шетелдік азаматтардың қатысуға құқығы бар.
2.3. Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты жоқ басқа елдердің азаматтары мен
азаматтығы жоқ тұлғалар науқанға қатысуға жіберілмейді.
2.4. Науқанды Ұйымдастырушының және Науқанды өткізуге тартылған агенттіктердің
қызметкерлері, Науқанды ұйымдастырушымен белгіленген азаматтық-құқықтық және өзге де
қатынастары бар және Науқанды ұйымдастыруға және/немесе өткізуге байланысты үшінші
тұлғалардың қызметкерлері мен өкілдері, сондай-ақ олардың отбасы мүшелерінің Науқанға
қатысуға құқығы жоқ.
2.5. Науқанға қатысуға Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар, Қазақстан
Республикасының аумағында тұрақты тұратын Қазақстан Республикасының әрекетке
қабілетті азаматтары және 14 (он төрт) жастан асқан тұлғалар (бұдан әрі –Науқанға қатысушы)
жіберіледі. Қазақстан Республикасының аумағында туған, ата-аналары Қазақстан азаматтары
немесе Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар тұлғалар болып табылатын
кәмелетке толмаған тұлғалар (14 жастан 18 жасқа дейін) науқанға ата-анасының біреуінің
келісімімен ғана қатысуға құқылы.
2.6. Науқанға қатысу үшін сатып алушыға келесілер қажет:

2.7.

• «Миллионға отбасылық дәстүрлер» промо-дизайнынан «Ahmad Tea» шай қорабын сатып
алыңыз және артқы жағында бірегей кодты табыңыз.
• Бірегей кодты www.ahmadpromo.kz сайтында «код бос орын аты бос орын тегі бос орын
қала» форматында тіркеңіз (мысалы: «ХХХХ ХХХХХХХХБерик Сериков Алматы»).
Бірегей кодтарды тіркеу кезінде, қарастырылмайтын жағдайларда, егер:
• бірден артық код қамтылған хабарлама;
• коды жоқ хабарлама;
• хабарламада бұрын жіберілген код қамтылған;
• хабарламада Ұйымдастырушы код ретінде сәйкестендіре алмайтын код қамтылған
(барлық кодтардың тізімі Науқанды Ұйымдастырушыда сақталады);

•
•

Ұйымдастырушы Науқанға қатысуға өтінімдерді қабылдау кезеңі басталғанға
дейін алынған хабарлама (2021 жылғы 01 қазанда Астана уақытымен 00 сағат 00
минуттан бұрын);
Ұйымдастырушы Науқанға қатысуға өтінімдерді қабылдау кезеңі аяқталғаннан
кейін алынған хабарлама (2021 жылғы 31 желтоқсанда Астана уақытымен 23 сағат
59 минуттан кеш).

Кодты www.ahmadpromo.kz сайтында тіркейтін қатысушылар өз дербес компьютерінің
немесе кодты сайтта тіркейтін басқа құрылғының экранына жауап хабарлама алады. Сайтта
тіркелу кезінде Науқанға қатысушы ұялы байланыс операторының абоненттік нөмірін
көрсетуі қажет. Егер бұрын бірегей кодтар сайтта тіркелсе, келесі бірегей кодтарды сайтқа
тіркелу кезінде Науқан қатысушысы көрсеткен ұялы байланыс операторының абоненттік
нөмірінен жіберу қажет. Осылайша, Науқанды Ұйымдастырушының ұялы байланыс
операторының абоненттік нөміріне бағдарлана отырып, Науқанға бір қатысушы сайтта
тіркеген барлық бірегей кодтарды бір қатысушының бірыңғай есептік жазбасына біріктіру
мүмкіндігі бар.
2.9. Науқандық сайтта тіркелу тегін жүзеге асырылады.
2.10. Ұйымдастырушылар Науқандық веб-сайтта тіркелу кезінде дұрыс көрсетілмеген ақпарат
(Аты Тегі Қаласы Телефоны) үшін жауап бермейді.

2.8.

3. Жүлде қорының құрамы мен мөлшері
3.1. Науқанның жүлде қоры Науқанды Ұйымдастырушының ақшалай қаражаты есебінен
қалыптастырылады және келесі Жүлделерден тұрады:
3.2. Екінші дәрежелі жүлделер. www.ahmadpromo.kz сайты арқылы тіркелген әрбір 20-шы бірегей
код жүлделі болып табылады және оны тіркеген қатысушыға Қазақстан Республикасының
қатысушылары үшін ұялы телефон теңгеріміне 200 теңге әкеледі. Екінші дәрежелі жүлделер бірегей
кодты тіркеу кезінде www.ahmadpromo.kz сайтының арнайы өрісінде көрсетілген ұялы телефон
нөміріне есептеледі. Соңғы 25 жүлдегердің тізімі www.ahmadpromo.kz сайтында «Жеңімпаздар»
бөлімінде көрсетілетін болады. Жеңімпаздар тізімін жаңарту күн сайын жүргізіледі.
Кепілдендірілген жүлделерді телефон теңгеріміне есептеу мобильдік байланыс провайдерлері
тарапынан туындаған техникалық мәселелерге байланысты есептеу кешіктіріліп жүргізілуі мүмкін
жағдайларды қоспағанда, ұтыс туралы хабарламадан кейін 20 минут ішінде жүргізіледі.
Ұйымдастырушы мобильді желі провайдерлері тарапынан техникалық іркілістер үшін жауапты
емес. Екінші дәрежелі жүлделерге арналған жалпы жүлде қоры шектеулі және Қазақстан
Республикасынан қатысушылар үшін 1 489 150 (бір миллион бір жүз сексен жеті мың) теңгені
құрайды. Науқан аяқталған күнге дейін (2021 жылғы 31 желтоқсан) мерзімінен бұрын оның
таусылған жағдайында Науқанды Ұйымдастырушы тек бас жүлделердің ұтыс ойынын жүзеге
асырады.
3.3. Тұрмыстық техниканы сатып алуға сертификаттар.
Аптасына бір рет дүйсенбі күндері тұрмыстық техниканы сатып алуға номиналы 20 000 теңге бір
жүлде, 15 000 теңге 2 жүлде және 10 000 теңге 3 жүлде сертификаттары ойнатылады.
Сертификаттар саны:
20 000 теңге - 14 жүлде
15 000 теңге – 28 жүлде
10 000 теңге – 42 жүлде
Жүлдегерлер ұтыс ойынын өткізу арқылы Науқан өткізілетін бірінші күннен бастап (2021 жылғы
01 қазан) кезекті ұтыс ойынын өткізу күніне дейін қатысушылар жіберген бірегей кодтардың
деректер базасынан кездейсоқ таңдау жолымен анықталатын болады. Кодтардың көбірек санын
жіберген қатысушының тіркелген бірегей кодтардың санына тура пропорцияда жеңіске жету
мүмкіндігі жоғары. Бұл ретте 1 тіркелген код 1 мүмкіндікке тең.
Ұтыс ойынын өткізу күндері:
•
5.10.2021
•
9.11.2021
•
14.12.2021
•
12.10.2021
•
16.11.2021
•
21.12.2021
•
19.10.2021
•
23.11.2021
•
28.12.2021
•
26.10.2021
•
30.11.2021
•
31.12.2021
•
2.11.2021
•
7.12.2021

Тұрмыстық техниканы сатып алуға арналған сертификаттардың ұтыс ойыны өткізілетін күндер
техникалық немесе ұйымдастырушылық мәселелерге байланысты неғұрлым кеш мерзімге
ауыстырылуы мүмкін, бірақ 2 жұмыс күнінен астам мерзімге ауыстыруға жол берілмейді.
Тұрмыстық техниканы сатып алуға арналған сертификаттарды ойнату кестесі Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген демалыс және мереке күндерін ескере отырып,
сондай-ақ Науқанды Ұйымдастырушыға байланысты емес мән-жайлар туындаған кезде де
түзетілуі мүмкін.
3.4. Басты жүлделер.
Айына бір рет үш басты жүлделер IPHONE 12 смартфоныны ойнатылады. Жүлдегерлер ұтыс
ойынын өткізу арқылы Науқан өткізілетін бірінші күннен бастап (2021 жылғы 01 қазан) кезекті
ұтыс ойынын өткізу күніне дейін қатысушылар жіберген бірегей кодтардың деректер базасынан
кездейсоқ таңдау жолымен анықталатын болады. Кодтардың көбірек санын жіберген
қатысушының тіркелген бірегей кодтардың санына тура пропорцияда жеңіске жету мүмкіндігі
жоғары. Бұл ретте 1 тіркелген код 1 мүмкіндікке тең.
Ұтыс ойынын өткізу күндері:
•
26.10.2021
•
30.11.2021
•
28.12.2021
Бас жүлделердің ұтыс ойыны өткізілетін күндер техникалық немесе ұйымдастырушылық
проблемаларға байланысты неғұрлым кеш мерзімге ауыстырылуы мүмкін, бірақ 2 жұмыс
күнінен астам мерзімге ауыстыруға жол берілмейді. Ақшалай жүлделерді ойнату кестесі
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген демалыс және мереке күндерін ескере
отырып, сондай-ақ науқанды ұйымдастырушыға байланысты емес мән-жайлар туындаған кезде
де түзетілуі мүмкін.
3.5. Супер жүлде.
Бір рет супер жүлденің 1 000 000 (бір миллион) ұтыс ойыны өткізіледі. Жүлдегер ұтыс ойынын
өткізу арқылы Науқанның бірінші өткізілген күнінен бастап (2021 жылғы 01 қазан) кезекті ұтыс
ойынын өткізу күніне дейін қатысушылар жіберген бірегей кодтардың деректер базасынан
кездейсоқ таңдау жолымен анықталатын болады. Кодтардың көбірек санын жіберген
қатысушының тіркелген бірегей кодтардың санына тура пропорцияда жеңіске жету мүмкіндігі
жоғары. Бұл ретте 1 тіркелген код 1 мүмкіндікке тең.
Ұтыс ойынын өткізу күндері:
2021 жылғы 31 желтоқсан
4. Жүлде қорының ұтыс ойынын өткізу тәртібі, оның ішінде Науқан жеңімпаздарын
анықтау тәртібі және хабарлау тәсілі
4.1. Науқанға қатысушы Жүлдені Науқанның барлық кезеңінде бір реттен артық ұтып ала
алмайды.
4.2. Науқанға қатысушы Науқанның барлық кезеңінде бір реттен артық емес Супер жүлдені
жеңіп ала алады.
4.3 Жүлделер ұтыс ойынында Жеңімпаз атанған қатысушы Супер жүлде ұтыс ойынында
жеңімпаз бола алмайды.
4.4. Жүлде қорының ұтыс ойынының нәтижелері ұтыс ойыны өткізілген күннен бастап
күнтізбелік бір күн ішінде www.ahmadpromo.kz веб-сайтында жарияланады.
4.5. Ұйымдастырушылар ұтқан жүлделер мен оларды алу шарттары туралы барлық
Жеңімпаздарды ұтыс ойыны өткізілген сәттен бастап бес күннен кешіктірмей хабардар етуге
міндеттенеді.
4.6. Жүлделерді беру Ұйымдастырушылар 2021 жылғы 05 қазан мен 2022 жылғы 25 қаңтар
аралығында ҚР өңірлерінде* жүргізеді.
4.7. Егер жеңімпаз 2022 жылдың 25 қаңтарына дейін Жүлде/Супер жүлдені алып кетпесе,
Ұйымдастырушы ұтыс нәтижелерін жоюға құқылы. Тиісінше, Жүлде/Супер жүлде берілмейді.
4.8. Егер Ұйымдастырушыларда Жеңімпазбен телефон нөмірі және/немесе Науқандық
www.ahmadpromo.kz веб-сайтта тіркелген басқа да қажетті деректер бойынша байланысуға
мүмкіндігі болмаса және егер Ұйымдастырушы хабарлағаннан кейін Жеңімпаз өзі ұтып
алатыны туралы 2022 жылдың 25 қаңтарына дейін мәлімдемесе, онда Жүлде/Супер жүлде
берілмейді.
4.9. Жүлде мен Супер жүлде Науқанға қатысушыларға осы Ережеде көзделген тәртіптен өзгеше
түрде берілмейді, оның ішінде жүлделер ақшалай баламада берілуге жатпайды. Науқанға

қатысушы Жүлдені алудан бас тартқан, Науқанға қатысушы осы Ереженің талаптарын
орындамаған немесе белгіленген мерзімде және белгіленген тәртіппен Жүлдені алмаған
жағдайда, Науқанға қатысушы Жүлдені алу құқығынан айырылады және Науқан жеңімпазына
тиесілі жүлде Науқанды ұйымдастырушыда қалады. Науқан жеңімпаздары жүлделерді қайта
талап ете алмайды, оларға ақшалай өтемақы төленбейді.
5. Науқан жеңімпаздарына жүлделерді беру тәртібі мен мерзімі
5.1. Жүлдені беру пошта арқылы жүзеге асырылады.
5.2. Жүлдені алу үшін жеңімпаз ұтыс туралы хабарлама алған сәттен бастап 5 (бес) күнтізбелік
күннен кешіктірмей Науқан ұйымдастырушыларына келесі құжаттарды ұсынуы тиіс:
жеке куәліктің көшірмесі (көшірмесі есеп беру үшін Ұйымдастырушыда қалады)
5.3. Егер жеңімпаз 14 (он төрт) жастан асқан, бірақ кәмелеттік жасқа толмаған Қазақстан
азаматы болса, Жүлдені/Супер жүлдені туу туралы куәліктің/қамқоршылықты растайтын
құжаттың көшірмесін көрсеткен кезде оның ата-анасының/қамқоршыларының бірі ала алады.
5.4. Егер Жеңімпаз Қазақстан Республикасының тұруға ықтиярхаты бар Қазақстан азаматы
болмаса, онда ол Қазақстан Республикасының паспортының және тұруға ықтиярхатының
көшірмелерін ұсынған кезде жүлдені ала алады (көшірмелерін Науқанды ұйымдастырушылар
алып қояды).
5.5. Жүлдеден бас тартқан жағдайда Жеңімпаз жүлдені алудан бас тарту туралы нотариалды
куәландырылған өтінішті ұсынуға міндетті. Жүлдеден бас тартқан жағдайда Жеңімпаз өтемақы
алмайды.
6. Ақшалай супер жүлдені беру шарттары:
6.1. Ақшалай жүлде қолма-қол ақшасыз төлеммен жеңімпаздың кез келген шотына аударылады.
Егер жеңімпаздың шоты болмаса, ол оны тұрғылықты жері бойынша кез-келген банктің кезкелген бөлімшесінде аша алады.
6.2. Ұйымдастырушы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген бағалы жүлдені
алуға байланысты жүлдегерлерде туындайтын барлық міндетті салықтарды және бюджетке
төленетін басқа да төлемдерді төлеу бойынша міндеттемені өзіне алады.
6.3. Жеңімпазды ұтыс туралы хабарлаған сәттен бастап 5 жұмыс күні ішінде Ұйымдастырушы
ақшалай жүлдені аудару және ЖТС төлеу үшін қажетті деректерді, атап айтқанда: ЖСН бар
жеке куәліктің көшірмесін, шотты немесе ұтысты аударуға болатын банк картасының
көшірмесін сұратады.
6.4. Жүлдегер осы Ереженің 6.3 тармағына сәйкес қажетті құжаттарды келісуден және/немесе
ұсынудан бас тартқан не оларды уақтылы жібермеген жағдайда (Ұйымдастырушы хабарлаған
күннен бастап 3 жұмыс күнінен артық емес) Ұйымдастырушы жүлдені беруден бас тартуға
және ағымдағы жүлдегерді резервтік жүлдегердің пайдасына ағымдағы жүлдегерден жазбаша
бас тартусыз резервтік жүлдегерге ауыстыруға құқылы.
7. Науқанның жалпы шарттары
7.1. Жүлделерді табыстауға байланысты барлық салықтарды Ұйымдастырушылар дербес және
өз есебінен төлейді.
7.2. Жүлдені/Супер жүлдені алғаннан кейін Жүлдені/Супер жүлдені иеленуге байланысты
барлық тәуекелдер мен жауапкершілікті Жеңімпаз өз мойнына алады.
7.3. Науқан шеңберінде өткізілген барлық ұтыс ойындарының нәтижелері даулануға және қайта
қаралуға жатпайды.
7.4. Барлық сұрақтар бойынша Науқанға қатысушылар Қазақстандағы AHMAD TEA брендінің
e-mail ahmadteakz@gmail.com жеке хабарлама жаза отырып, Ұйымдастырушыларға
сұрақтармен жүгіне алады
7.5. Науқанға қатысу Науқанға қатысушылардың осы Ережемен танысқандығын және
келісетіндігін, сондай-ақ Науқан барысында берілген олардың жеке деректерін Науқан
Ұйымдастырушылары мен олардың өкілдері жарнамалық және маркетингтік Науқандар
барысында олармен одан әрі байланысу мақсатында, сондай-ақ зерттеу мақсатында мерзімі
шектелмей жинала, сақтай және өңдей алатындығын білдіреді.
7.6.Жеңімпаз
Жүлдені/Супер
жүлдені
алу
кезінде
БАҚ
және
Науқанды
Ұйымдастырушылардың оның ТАӘ мен фотоматериалдарын жарнамалық материалдарында
жарияланған еске алынған кез келген жарияланымдарға келісімін растайды.

7.7. Науқанға өзінің қатысуымен қатысушы Ұйымдастырушылардан Науқанды өткізу кезінде
және ол аяқталғаннан кейін ақпараттық таратылым алуға келіседі.
7.8. Науқанды Ұйымдастырушылар алдын ала ескертусіз және себептерін түсіндірместен, осы
Ережелерді бұзған, Науқан нәтижелерін бұрмалауға бағытталған іс-әрекеттерді жасаған
тұлғалардың Науқанға қатысу мүмкіндігін бұғаттау құқығын өзіне қалдырады.
7.9. Жүлделерді/Супер жүлделерді ойнату кестесі Қазақстан Республикасының заңнамасында
белгіленген демалыс және мереке күндерін ескере отырып, сондай-ақ Науқанды
Ұйымдастырушыларға байланысты емес мән-жайлар басталған кезде түзетілуі мүмкін.
7.10. Науқанды Ұйымдастырушылар кез-келген уақытта осы Ереженің кез-келген ережелерін
өзгертуге, сондай-ақ Науқанның күшін жоюға құқылы.
7.11. Науқанға қатысу фактісі Науқанға қатысушылар олардың аттарын, әкесінің атын, тегін,
фотосуреттерін, бейне -, аудио - және олар туралы өзге де материалдарды Науқанды
Ұйымдастырушы Науқанды өткізуге байланысты кез келген жарнамалық және (немесе)
ақпараттық материалдарда Науқанға қатысушыларға қандай да бір сыйақы төлемей пайдалана
алатындығымен келісетінін білдіреді. Науқан жеңімпазы бұқаралық ақпарат құралдарында
сұхбатқа және осы Науқанды өткізуге байланысты дайындалған жарнамалық материалдар үшін
түсірілімге оған қандай да бір сыйақы төлемей-ақ келісімін береді. Мұндай жарнамалық
материалдарға барлық құқықтар Науқанды Ұйымдастырушыға тиесілі.

