
 

Науқанды өткізу ережелері және оған қатысу шарттары 

«Жеңіске Epson-мен бірге жетейік» (бұдан әрі – Науқан): 

1. Тапсырыс беруші өткізетін «Жеңіске Epson-мен бірге 

жетейік» науқаны Epson® сауда маркасының Epson® тауар 

белгісінің өнімін дамытуға, танымал етуге бағытталған, 

Тауарға әлеуетті тұтынушылардың назарын аударту және 

Epson® сауда маркасының Epson® тауар белгісінің өніміне 

деген тұтынушылық сұранысты ынталандыру мақсатында 

өткізіледі. 

2. Науқан жария байқау, лотерея болып табылмайды, тәуекел 

элементін қамтымайды, пайда не өзге кіріс алу мақсатын 

көздемейді және осы Ережелерге сәйкес өткізіледі. 

3. Науқанның Жүлде қорын қалыптастыру тәсілі бойынша: 

ынталандырушы, яғни қатысушының оған қатысу үшін 

төлем енгізуіне қатысты емес. Жүлде қоры Науқан 

жеңімпаздарына жүлделер табыстау мақсаттары үшін ғана 

пайдаланылады. 

 

4. Науқанға қатысу міндетті болып табылмайды. 

5. Осы Ережелердегі анықтамалар: 

5.1. Науқанды Орындаушы – Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған, Науқанға 

Тапсырыс берушінің тапсырыс беруімен Науқан өткізуді 

ұйымдастырушы заңды тұлға. 

5.2. Науқанға Тапсырыс беруші – Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған, 

Орындаушыға Науқанды ұйымдастыруға және өткізуге 

тапсырыс беретін заңды тұлға. 

5.3. Науқанға Қатысушы (бұдан әрі – Қатысушы) – 18 

жасқа толған, Қазақстан Республикасының азаматы/ҚР-да 

тұруға ықтиярхаты бар, осы Ережелердің 12-бөлімінде 

көрсетілген әрекеттерді жасау арқылы Науқанға өзінің 

қатысатынын растайтын, Қатысушыға қойылатын 

Правила проведения и условия участия в Акции 

«Побеждайте вместе с Epson» (далее – Акция): 

1. Проводимая Заказчиком Акция «Побеждайте вместе с Epson» 

направлена на продвижение, популяризацию продукции под 

товарным знаком Epson® (далее – Товар) торговой марки 

Epson®, проводится с целью привлечения внимания 

потенциальных потребителей к Товару и стимулированию 

потребительского спроса на продукцию под товарным 

знаком Epson® торговой марки Epson®. 

2. Акция не является публичным конкурсом, лотереей, не 

содержит элемента риска, не преследует цели получения 

прибыли либо иного дохода и проводится в соответствии с 

настоящими Правилами. 

3. По способу формирования Призового фонда Акции: 

стимулирующий, то есть не связанный с внесением 

участником платы за участие в нем. Призовой фонд 

используется исключительно для целей вручения призов 

призерам Акции. 

4. Участие в Акции не является обязательным. 

5. Определения, содержащиеся в настоящих Правилах: 

5.1 Исполнитель Акции - юридическое лицо, созданное 

в соответствии с законодательством Республики Казахстан, 

организующее проведение Акции, по заказу Заказчика 

Акции. 

5.2 Заказчик Акции – юридическое лицо, созданное в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан, 

заказывающее Исполнителю организацию и проведение 

Акции. 

5.3 Участник Акции (далее – Участник) – полностью 

дееспособное физическое лицо, достигшее 18-летнего 

возраста, гражданин Республики Казахстан/ имеющий вид на 

жительство в РК, подтвердившее свое Участие в Акции 

путем совершения действий, указанных в разделе 12 



талаптарды қанағаттандыратын толық әрекетті жеке тұлға. 

5.4. Науқан сайты (бұдан әрі – Сайт) – 

Қатысушыларды Науқан туралы хабардар ету үшін 

пайдаланылатын, https://e-promo.kz электрондық 

мекенжайы бар Интернет желісіндегі сайт. 

 

6. Науқанға Тапсырыс беруші: 

6.1. «Epson Europe B.V.» (Netherlands) («Эпсон 

Европа Б.В.» (Нидерланды)) жауапкершілігі шектеулі 

жеке компаниясының өкілдігі Науқанға Тапсырыс 

беруші болып табылады. 

Толық атауы: «Epson Europe B.V.» (Netherlands) 

(«Эпсон Европа Б.В.» (Нидерланды)) жауапкершілігі 

шектеулі жеке компаниясының Алматы қаласындағы 

өкілдігі (бұдан әрі – Тапсырыс беруші). БСН 071142004270 

Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 050059, 

Әл-Фараби даңғ., 15, Нұрлы Тау БО, 4B 18-4В-12  

ЖСК: KZ1483201T0300205003 

СИТИ Банк Казахстан АҚ 

БСК CITIKZKA 

Алматы қ. Әділет департаментінде 06.11.2007 жылғы 

№4066-1910-П-о (ИУ) Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу 

туралы куәлік  

6.2. «MediaInsider» ЖШС Науқанды Орындаушы 

болып табылады. 

Толық атауы: «MediaInsider» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі. 

Алматы қ., Жандосов көш., 98-үй, 501-офис 

Банк: «Forte Bank» АҚ 

БСН 161240015128 

БСК IRTYKZKA 

ЖСК KZ7496502F0008890117 (KZT)     

БеК 17 

 

настоящих Правил, удовлетворяющее требованиям к 

Участнику. 

5.4 Сайт Акции (далее – Сайт) – это сайт в сети Интернет 

с электронным адресом 

 https://e-promo.kz, который используется для 

информирования Участников об Акции. 

6. Заказчик Акции: 

6.1 Заказчиком Акции является Представительство 

Частной компании с ограниченной ответственностью 

«Epson Europe B.V.» (Netherlands) («Эпсон Европа Б.В.» 

(Нидерланды))  

Полное наименование: Представительство Частной 

компании с ограниченной ответственностью «Epson 

Europe B.V.» (Netherlands) («Эпсон Европа Б.В.» 

(Нидерланды)) в городе Алматы (далее – Заказчик). БИН 

071142004270 

Республика Казахстан г.Алматы, 050059, 

пр. Аль-Фараби 15, БЦ Нурлы Тау 4B 18-4В-12  

ИИК: KZ1483201T0300205003 

АО СИТИ Банк Казахстан 

БИК CITIKZKA 

Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица в Департаменте Юстиции г. Алматы 

№4066-1910-П-о (ИУ) от 06.11.2007 

6.2 Исполнителем Акции является ТОО «MediaInsider» 

Полное наименование: Товарищество с ограниченной 

ответственностью «MediaInsider». 

г. Алматы, ул. Жандосова, д.98, офис 501 

Банк: АО «Forte Bank» 

БИН 161240015128 

БИК IRTYKZKA 

ИИК KZ7496502F0008890117 (KZT)     

Кбе 17 

 



7. Науқанға қатысатын тауарлар: 

7.1. Науқанға Epson® сауда маркасының Epson® тауар 

белгісімен шығарылатын техника (бұдан әрі – Тауар) 

қатысады, Қазақстан Республикасының аумағында Epson 

авторландырылған серіктестер – дүкендерінің кез 

келгенінде сатылады. Дүкендердің мекенжайларына 

сілтеме: https://epson.kz/buy/. 

7.2. Науқанға қатысатын тауарлардың тізбесі:. 

Атауы Өнім коды (epson.kz) 

Epson L1110 принтері C11CG89403 

Epson L121 принтері C11CD76414 

Epson L1300 принтері C11CD81402 

Epson L132 принтері C11CE58403 

Epson L14150 КФҚ C11CH96404 

Epson L1800 принтері C11CD82402 

Epson L3100 КФҚ C11CG88401 

Epson L3101 КФҚ C11CG88402 

Epson L3110 КФҚ C11CG87405 

Epson L3150 КФҚ C11CG86409 

Epson L3151 КФҚ C11CG86411 

Epson L3156 КФҚ C11CG86412 

Epson L3160 КФҚ C11CH42405 

Epson L3256 КФҚ C11CJ67414 

Epson L3260 КФҚ C11CJ66409 

Epson L3266 КФҚ C11CJ66411 

Epson L4150 КФҚ C11CG25403 

Epson L4160 КФҚ C11CG23403 

Epson L4167 КФҚ C11CG23404 

7. Товары, принимающие участие в Акции: 

7.1 В Акции принимает участие техника, выпускаемая под 

товарным знаком Epson® торговой марки Epson® (далее – 

Товар), продаваемый в любом из магазинов - 

авторизованных партнеров Epson на территории Республики 

Казахстан. Ссылка на адреса магазинов: https://epson.kz/buy/   

 

7.2 Перечень товаров, участвующих в Акции: 

Название Код продукта (epson.kz) 

Принтер Epson L1110 C11CG89403 

Принтер Epson L121 C11CD76414 

Принтер Epson L1300 C11CD81402 

Принтер Epson L132 C11CE58403 

МФУ Epson L14150 C11CH96404 

Принтер Epson L1800 C11CD82402 

МФУ Epson L3100 C11CG88401 

МФУ Epson L3101 C11CG88402 

МФУ Epson L3110 C11CG87405 

МФУ Epson L3150 C11CG86409 

МФУ Epson L3151 C11CG86411 

МФУ Epson L3156 C11CG86412 

МФУ Epson L3160 C11CH42405 

МФУ Epson L3256 C11CJ67414 

МФУ Epson L3260 C11CJ66409 

МФУ Epson L3266 C11CJ66411 

МФУ Epson L4150 C11CG25403 

МФУ Epson L4160 C11CG23403 

МФУ Epson L4167 C11CG23404 



Epson L5190 КФҚ C11CG85405 

Epson L5290 КФҚ C11CJ65407 

Epson L6160 КФҚ C11CG21404 

Epson L6170 КФҚ C11CG20404 

Epson L6190 КФҚ C11CG19404 

Epson L805 принтері C11CE86403 

Epson L8050 КФҚ C11CK37404 

Epson L810 принтері C11CE32402 

Epson L8160 КФҚ C11CJ20404 

Epson L8180 КФҚ C11CJ21403 

Epson L850 КФҚ C11CE31402 

Epson M1100 принтері C11CG95405 

Epson M1120 принтері C11CG96405 

Epson M1140 принтері C11CG26405 

Epson M1170 принтері C11CH44404 

Epson M2110 КФҚ C11CJ19401 

Epson M2120 КФҚ C11CJ18404 

Epson M2140 КФҚ C11CG27405 

Epson M2170 КФҚ C11CH43404 

Epson M3140 КФҚ C11CG91405 

Epson M3170 КФҚ C11CG92405 

Epson CO-FH02 проекторы V11HA85040 

Epson CO-W01 проекторы V11HA86040 

Epson CO-WX01 проекторы V11HA86240 

Epson CO-WX02 проекторы V11HA86340 

Epson EB-E01 проекторы V11H971040 

Epson EB-E10 проекторы V11H975040 

МФУ Epson L5190 C11CG85405 

МФУ Epson L5290 C11CJ65407 

МФУ Epson L6160 C11CG21404 

МФУ Epson L6170 C11CG20404 

МФУ Epson L6190 C11CG19404 

Принтер Epson L805 C11CE86403 

МФУ Epson L8050 C11CK37404 

Принтер Epson L810 C11CE32402 

МФУ Epson L8160 C11CJ20404 

МФУ Epson L8180 C11CJ21403 

МФУ Epson L850 C11CE31402 

Принтер Epson M1100 C11CG95405 

Принтер Epson M1120 C11CG96405 

Принтер Epson M1140 C11CG26405 

Принтер Epson M1170 C11CH44404 

МФУ Epson M2110 C11CJ19401 

МФУ Epson M2120 C11CJ18404 

МФУ Epson M2140 C11CG27405 

МФУ Epson M2170 C11CH43404 

МФУ Epson M3140 C11CG91405 

МФУ Epson M3170 C11CG92405 

Проектор Epson CO-FH02 V11HA85040 

Проектор Epson CO-W01 V11HA86040 

Проектор Epson CO-WX01 V11HA86240 

Проектор Epson CO-WX02 V11HA86340 

Проектор Epson EB-E01 V11H971040 

Проектор Epson EB-E10 V11H975040 



Epson EB-E500 проекторы V11H971140 

Epson EB-FH06 проекторы V11H974040 

Epson EB-W06 проекторы V11H973040 

Epson EB-W51 проекторы V11H977040 

Epson EB-X06 проекторы V11H972040 

Epson EB-X500 проекторы V11H972140 

Epson EB-X51 проекторы V11H976040 

Epson EF-100W проекторы V11H914041 

Epson EF-11 проекторы V11HA23040 

Epson EF-12 проекторы V11HA14040 

Epson EH-LS300B проекторы V11HA07140 

Epson EH-LS500BATV проекторы V11H956640 

Epson EH-LS500WATV проекторы V11H956540 

Epson EH-LS800B проекторы V11HA90140 

Epson EH-LS800W проекторы V11HA90040 

Epson EH-TW6150 проекторы V11HA74040 

Epson EH-TW6250 проекторы V11HA73040 

Epson EH-TW7000 проекторы V11H961040 

Epson EH-TW710 проекторы V11H980140 

Epson EH-TW7100 проекторы V11H959040 

Epson EH-TW740 проекторы V11H979040 

Epson EH-TW7400 проекторы V11H932040 

Epson EH-TW750 проекторы V11H980040 

 

8. Науқанды өткізу мерзімдері 

8.1. Науқанды өткізудің жалпы мерзімі: 2022 жылғы 15 

қыркүйектен бастап 2022 жылғы 30 қараша аралығын қоса 

Проектор Epson EB-E500 V11H971140 

Проектор Epson EB-FH06 V11H974040 

Проектор Epson EB-W06 V11H973040 

Проектор Epson EB-W51 V11H977040 

Проектор Epson EB-X06 V11H972040 

Проектор Epson EB-X500 V11H972140 

Проектор Epson EB-X51 V11H976040 

Проектор Epson EF-100W V11H914041 

Проектор Epson EF-11 V11HA23040 

Проектор Epson EF-12 V11HA14040 

Проектор Epson EH-LS300B V11HA07140 

Проектор Epson EH-LS500BATV V11H956640 

Проектор Epson EH-LS500WATV V11H956540 

Проектор Epson EH-LS800B V11HA90140 

Проектор Epson EH-LS800W V11HA90040 

Проектор Epson EH-TW6150 V11HA74040 

Проектор Epson EH-TW6250 V11HA73040 

Проектор Epson EH-TW7000 V11H961040 

Проектор Epson EH-TW710 V11H980140 

Проектор Epson EH-TW7100 V11H959040 

Проектор Epson EH-TW740 V11H979040 

Проектор Epson EH-TW7400 V11H932040 

Проектор Epson EH-TW750 V11H980040 

 

8. Сроки проведения Акции 

8.1 Общий срок проведения акции: с 15 сентября 2022 

года по 30 ноября 2022 года включительно. 



алғанда. 

8.2. Тауарды сатып алу, Науқан сайтында тіркелу, 

сондай-ақ Науқан сайтында чектерді тіркеу мерзімдері: 

2022 жылғы 15 қыркүйек сағат 00:00 бастап 2022 ж. 15 

қараша аралығында сағат 23:59 қоса алғанда.  

8.3. Науқан Жеңімпаздарын анықтау мерзімдері 2022 

жылғы 3 қазаннан бастап 2022 жылғы 18 қараша аралығын 

қоса алғанда. 

8.4. Науқанның бас жүлдесін қоса алғанда, Науқанның 

жүлде қорының барлық жүлделерін табыстау және беру 

мерзімдері: 2022 жылғы 30 қарашаға дейін қоса алғанда. 

8.5. Науқанға қатысуға ниет білдірген тұлғалардың, 

Науқанға қатысушылардың, Тапсырыс берушінің барлық 

әрекеті Нұр-Сұлтан уақыты бойынша тіркеледі. 

9. Науқанның өткізілетін аумағы 

9.1. Науқан Қазақстан Республикасының аумағында 

өткізіледі. 

9.2. Техниканы Қазақстан Республикасында Epson 

авторландырылған серіктестер – дүкендерінің кез 

келгенінде сатып алуға болады. Дүкендердің 

мекенжайларына сілтеме: https://epson.kz/buy/ 

10. Қатысушыларды Науқан шарттары туралы хабардар 

ету тәртібі 

10.1. Науқанға Қатысушыларды Науқанның өткізілетін 

мерзімдері, оны өткізу ережелері, Науқан нәтижелері 

бойынша Жүлделер саны, мерзімдері мен орны және 

оларды алу тәртібі туралы хабардар ету Науқанды өткізудің 

осы ережелерін Науқанның мынадай: https://e-promo.kz 

ресми Сайтында Интернет желісінде орналастыру арқылы 

жүзеге асырылады. 

11. Науқанға Қатысушылардың және Жеңімпаздарының 

құқықтары мен міндеттері 

11.1. 18 жасқа толған және Қазақстан Республикасының 

азаматтары болып табылатын толық әрекетті жеке тұлғалар 

8.2 Сроки совершения покупок Товара, регистрации на 

Сайте Акции, а также регистрации чеков на Сайте Акции: с 15 

сентября 2022 года 00:00 по 15 ноября 2022 года 23:59 

включительно. 

8.3 Сроки определения Победителей Акции с 03 октября 

2022 года по 18 ноября 2022 года включительно. 

8.4 Сроки вручения и передачи всех призов призового 

фонда Акции, включая главный приз Акции: до 30 ноября 

2022 года включительно. 

8.5 Все действия лиц, желающих принять участие в 

Акции, участников Акции, Заказчика фиксируются по времени 

Нур-Султана. 

 

 

9. Территория проведения Акции 

9.1 Акция проводится на территории Республики 

Казахстан. 

9.2 Технику можно купить в любом из магазинов - 

авторизованных партнеров Epson в Республике Казахстан. 

Ссылка на адреса магазинов: https://epson.kz/buy/ 

 

10. Порядок информирования Участников об условиях Акции 

10.1 Информирование Участников Акции о сроках 

проведения Акции, о правилах его проведения, количестве 

Призов по результатам Акции, сроках и месте, и порядке их 

получения будет осуществляться путем размещения 

настоящих правил проведения Акции в сети Интернет на 

официальном Сайте Акции https://e-promo.kz  

 

 

11. Права и обязанности Участника и Победителей Акции 

11.1 Участниками Акции могут быть полностью 

дееспособные физические лица, достигшие 18-летнего 

возраста и  являющиеся гражданами Республики Казахстан 

https://e-promo.kz/
https://epson.kz/buy/
https://e-promo.kz/


немесе ҚР-да тұруға ықтиярхаты бар, 2022 ж. 15 қыркүйек 

сағат 00:00 бастап 2022 ж. 15 қараша аралығында сағат 

23:59 дейін қоса алғандағы кезеңде Науқанға қатысуға 

өтінім берген тұлғалар Науқанға қатысушылар болуы 

мүмкін. 

11.2. Осы Ережелердің 11.1-тармағында жазылған 

талаптарға сәйкес келмейтін қатысушылар Науқанға 

қатысуға және жүлделер алуға құқылы емес. 

11.3. Науқанға Қатысушылар Науқанға қатысуға және 

Науқан шарттарымен белгіленген мерзімдерде жүлдедер 

алуға байланысты барлық әрекетті орындауға міндетті. 

11.4. Қатысушы Аралық жүлдені және/немесе Бас 

жүлдені алған жағдайда, Науқанды Орындаушының 

өкілдеріне осы Ережелердің 15.5-тармағында 

көрсетілгендей өз дербес деректерін және Науқанның 

Жүлде қорынан жүлделер алу үшін өзге де міндетті 

мәліметтерді хабарлауға, сондай-ақ барлық қажетті 

құжаттарға қол қоюға міндетті. Қатысушының осы 

тармақта көрсетілген шарттарды орындамауы жүлдені 

алудан сөзсіз бас тартқанын білдіреді. Мұндай жағдайда 

Қатысушы жүлдені алу құқығын жоғалтады. 

11.5. Орындаушы ҚР заңнамасына сәйкес салық агенті 

бола отырып, Науқан жеңімпаздарына жүлделерді 

төлеу/табыстау кезінде туындайтын салық міндеттемелері 

үшін жауапкершілікті көтереді. 

12. Науқанға Қатысушы ретінде тіркелу тәртібі және Науқан 

жеңімпаздарын анықтау тәртібі 

12.1. Науқанға қатысу үшін дербес деректерді (аты, 

электрондық поштасының мекенжайы, телефон нөмірі, 

қала) ұсына отырып, 2022 ж. 15 қыркүйек сағат 00:00 бастап 

2022 ж. 15 қараша аралығында сағат 23:59 дейін қоса 

алғандағы кезеңде Науқанның мынадай:  https://e-promo.kz 

сайтында тіркелу үлгісін толтыру арқылы тіркелу қажет, 

сондай-ақ: 

или лица, имеющие вид на жительство в РК, которые подали 

заявку на участие в Акции в период с 15 сентября 2022 г. 00:00 

по 15 ноября 2022 г.23:59 включительно. 

11.2 Участники, не соответствующие требованиям, 

изложенным в п.11.1. настоящих Правил, не имеют право на 

участие в Акции и право на получение призов. 

11.3 Участники Акции обязаны выполнять все действия, 

связанные с участием в Акции и получением призов, в 

установленные условиями Акции сроки. 

11.4 В случае получения Промежуточного приза и/или 

Главного приза, Участник обязан сообщить представителям 

Исполнителя Акции свои персональные данные, как это 

указано в п.15.5. настоящих правил и иные обязательные 

сведения для получения призов из Призового фонда Акции, а 

также подписать все необходимые документы. Невыполнение 

указанных в настоящем пункте условий означает безусловный 

отказ Участника от получения приза. В этом случае Участник 

утрачивает право на получение приза. 

11.5 Исполнитель, являясь налоговым агентом в 

соответствии с законодательством РК, несет ответственность 

за налоговые обязательства возникающие, при 

выплате/вручению призов победителям Акции.  

 

 

 

12. Порядок регистрации в качестве Участника Акции и порядок 

определения призеров Акции 

12.1 Для участия в Акции необходимо зарегистрироваться 

на Сайте Акции  https://e-promo.kz   в период с 15 сентября 

2022г. 00:00 по 15 ноября 2022г. 23:59 включительно путем 

заполнения регистрационной формы, предоставив 

персональные данные (имя, адрес электронной почты, номер 

телефона, город), а также: 

 

https://e-promo.kz/
https://e-promo.kz/


● Осы Ережелерменмен танысу және келісу («Мен 

науқанның толық ережелерімен келісемін» деп 

басталатын келісімді растау). 

● Дербес деректерді өңдеу саясатымен келісу 

(келісімді растау «Мен дербес деректерімнің 

өңделуіне келісемін» мәтініне қарама-қарсы бір 

«құс белгісін» қою арқылы жүзеге асырылады). 

 «Мен Қазақстан Республикасының азаматымын»/ 

«Менің ҚР-да тұруға ықтиярхатым бар» мәтініне 

қарама-қарсы бір «құс белгі» қою арқылы өз 

Резиденттігін немесе ҚР-да тұруға ықтиярхатының 

барын растауы қажет. 

 

12.2. Науқан сайтында сатып алу фактісін тіркеу: 

12.2.1. 2022 ж. 15 қыркүйектен бастап 2022 ж. 15 қараша 

аралығын қоса алғандағы кезеңде Қазақстан 

Республткасындағы Epson авторландырылған серіктестер 

– дүкендерінде Тауарды сатып алу және сатып алғанын 

растайтын чекті міндетті түрде алу. Дүкендердің 

мекенжайларына мынадай: https://epson.kz/buy/сілтемесі. 

12.2.2. Науқан Сайтында техниканың фотосуретін/чегінің 

сканын және сериялық нөмірінің фотосуретін жүктеу 

арқылы Тауардың 1 (бір) немесе бірнеше бірлігін сатып 

алғанын растайтын фактіні тіркеу. 

Жүктелген чек мынадай талаптарға сәйкес келуі тиіс: 

a) Чек мынадай ақпаратты: 

● Науқанға қатысатын өнімнің атауы 

● Чектің күні мен уақыты 

● Чектің сомасы 

● МТН – салық органында машинаның бақылау-

кассалық тіркеу нөмірі 

● ФБ – Фискалдық белгі 

● QR-кодты қамтуы тиіс 

 Ознакомиться и согласиться с настоящими Правилами 

(подтверждение согласия с «Я соглашаюсь с полными 

правилами акции»). 

 Согласиться с политикой обработки персональных 

данных (подтверждение согласия осуществляется 

путем простановки одной «галочки» напротив текста 

«Я согласен(на) на обработку персональных данных. 

 Подтвердить свое Резидентство или наличие вида на 

жительство в РК, путем постановки одной «галочки» 

напротив текста «Я являюсь гражданином Республики 

Казахстан»/ «Я имею вид на жительство в РК» 

 

 

12.2 Зарегистрировать факт покупки на сайте акции: 

12.2.1. В период с 15 сентября 2022 г. – 15 ноября 2022 г. 

включительно приобрести Товар в магазинах, 

авторизованных партнерах Epson в Республике Казахстан и 

обязательно получить чек о покупке. Ссылка на адреса 

магазинов https://epson.kz/buy/ 

12.2.2. Зарегистрировать на Сайте Акции, подтверждающий 

факт совершения покупки 1 (одной) или более единиц Товара, 

путем загрузки фотографии/скана чека и фотографии 

серийного номера техники. 

Загруженный чек должен соответствовать следующим 

требованиям: 

b) Чек должен содержать следующую информацию: 

● Наименование продукции, участвующей в акции 

● Дата и время чека 

● Сумма чека 

● РНМ - регистрационный номер контрольно-кассовой 

машины в налоговом органе 

● ФП  - Фискальный признак 

● QR-код 



 
b) Файлдың форматы: .JPG, .JPEG, .BMP, .PNG. 

c) Биіктігі мен ені жағынан көлемі: 2048 px. дейін 

d) Жүктелетін фотосуреттің көлемі 5 МБ көп емес. 

e) Ажыратымдылығы 200 (екі жүз) dpi кем емес. 

f) Түпнұсқа фотосуреттер емес кескіндерге 

(скриншоттар, таңба бедері, суреттер, 

компьютерлік графика, фотомонтаж) жол 

берілмейді. 

Техниканың сериялық нөмірінің жүктелген 

фотосуреті мынадай талаптарға сәйкес келуі тиіс: 

 Фотосуреттегі барлық деректер оқылуы тиіс.  

 
b) Формат файла: .JPG, .JPEG, .BMP, .PNG. 

c) Размер по высоте и ширине: до 2048 px. 

d) Размер загружаемого фото не более 5 МБ. 

e) Разрешение не менее 200 (Двести) dpi. 

f) Не допускаются изображения, не являющиеся 

оригинальными фотографиями (скриншоты, оттиски, 

картинки, компьютерная графика, фотомонтаж). 

Загруженная фотография серийного номера техники 

должна соответствовать следующим требованиям: 

 Все данные на фотографии должны быть читабельны.  

 Изображение должно быть четким. 



 Кескін анық болуы тиіс. 

 Файлдың типі: JPEG, JPG,  

 Көлемі 10 Мб. көп емес,  

 Ажыратымдылығы 200 (екі жүз) dpi кем емес.  

 Сериялық нөмірі фотосуретке толық түсірілген болуы 

тиіс, тікелей бұрышта фотосуретке түсіру қажет. 

 Фотосуреттер емес кескіндерге (скриншоттар, таңба 

бедері, суреттер, компьютерлік графика, фотомонтаж) 

жол берілмейді. 

 

Сериялық нөмір 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2.3. Қатысушылар жүктеген чектердің барлық 

фотосуреттері Сайтқа жүктеген сәттен бастап 48 (қырық 

сегіз) сағатқа дейін автоматты түрде модерациядан өтеді. 

Модерациялау мәртебесі Қатысушыға Сайттағы Жеке 

кабинетіне жіберіледі. Тексеру нәтижелері бойынша чек 

автоматты түрде қабылданады немесе чекті автоматты 

түрде қабылдамағанда модератордың қосымша тексеруіне 

жіберіледі. Модератордың тексеру мерзімі 3 (үш) жұмыс 

күніне дейін. Чектің Науқан сайтына жүктелген күні оның 

тіркелген күні болып табылады. 

Модератор қатысушының өтінімін (өтінімдерін) мынадай 

жағдайларда қабылдамайды: 

a) 12.2-тармаққа сәйкес сатып алғанын растайтын чек 

болмаса; 

b) Чек осы Ережелерде көрсетілген науқан шарттарына 

 Тип файла: JPEG, JPG,  

 Размер не более 10 Мб.,  

 Разрешение не менее 200 (двести) dpi.  

 Серийный номер должен быть сфотографирован 

полностью, фотографировать необходимо под 

прямым углом. 

 Не допускаются изображения, не являющиеся 

фотографиями (скриншоты, оттиски, компьютерная 

графика, фотомонтаж.)  

 

Серийный номер 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2.3. Все загруженные Участниками фотографии чеков 

проходят автоматическую модерацию, которая занимает до 

48-и (сорока восьми) часов с момента загрузки на Сайт. 

Статус модерации отправляется Участнику в Личный 

кабинет на Сайте. По результатам проверки чек принимается 

автоматически, или уходит на дополнительную проверку 

модератором, при автоматическом отклонении чека. Срок 

проверки модератором занимает до 3 (трех) рабочих дней. 

Датой регистрации чека является дата его загрузки на сайт 

Акции. 

Модератор отклоняет заявку (заявки) участника в следующих 

случаях: 

a) Отсутствия чека, подтверждающего покупку согласно 

п.12.2.; 

b) Чек не соответствует условиям акции, указанным в 



сәйкес келмейді; 

c) Техниканың сериялық нөмірі фотосуретінің болмауы; 

d) Сериялық нөмірдің фотосуреті осы Ережелерде 

көрсетілген шарттарға сәйкес келмейді; 

e) Науқанға Қатысушының дербес деректерін дұрыс 

толтырмаған кезде.  

Модератор қабылдамаған барлық берілген өтінімдер келіп 

түспеген болып есептеледі. 

12.3. Ұтыс ойынына Аралық жүлде мен Бас жүлде 

алуға қатысу үшін Қатысушы 12.2-тармақта көрсетілген 

әрекеттерді (тауарды сатып алғанын растайтын чекті және 

тауардың сериялық нөмірінің фотосуретін жүктеу) жасауы 

тиіс. Осылайша, жасаған сауда үшін Аралық жүлделер 

Науқан Ережелерінің 14.2-тармағына сәйкес ұтыс ойыны 

кестесі бойынша Науқан Ережелерінің 14.2-тармағында 

көрсетілген кезеңдерде бір және одан да көп чекті тіркеген 

Қатысушылардың арасында ойнатылады және Бас 

жүлделер Науқан Ережелерінің 14.2-тармағында 

көрсетілген Кезеңде тым болмағанда бір чекті және 

сериялық нөмірдің фотосуретін тіркеген Қатысушылардың 

арасында ойнатылады. Жүктелген чектер мен сериялық 

нөмірдің фотосуреттері 12.2.2-тармақта көрсетілген 

шарттарға сәйкес келуі тиіс және осы Ережелердің 12.2.3-

тармағына сәйкес модерациядан өтеді. Қатысушы жүктеген 

әрбір қосымша чек Қатысушының  14.2-тармаққа сәйкес 

ұтыс ойындар кестесіне және ережелеріне сәйкес жүктелген 

Аралық жүлделер және Бас жүлделер ұтыс ойынында 

мүмкіндіктері артады, бірақ бұл ретте 12.8-тармақта 

көрсетілген чектерді жүктеу бойынша шектеулер бар. 

Сол арқылы Қатысушы кестеге сәйкес Аралық жүлделер 

ұтыс ойынына қатыса алады, бұл ретте Науқанның осы 

Ережелерінің 8.2-тармағында көрсетілген кезеңде сатып 

алынған техниканың кем дегенде бір чегін және сериялық 

нөмірінің фотосуретін жүктеу қажет. Қатысушының чегі 

настоящих Правилах; 

c) Отсутствия фотографии серийного номера техники; 

d) Фотография серийного номера не соответствует условиям, 

указанным в настоящих Правилах; 

e) При некорректном заполнении персональных данных 

Участника Акции.  

Все поданные заявки, отклоненные модератором, считаются не 

поступившими. 

12.3 Для участия в розыгрыше на получение 

Промежуточного приза и Главных призов Участник должен 

совершить действия, указанные в п. 12.2 (загрузить чек на 

покупку товара и фотографию серийного номера товара). 

Таким образом, Промежуточные призы за покупку 

разыгрываются по графику розыгрыша согласно п.14.2. 

Правил Акции, среди тех Участников, кто зарегистрировал 

один чек и более в периоды, указанные в п.14.2 Правил Акции, 

и Главные призы разыгрываются среди тех Участников, кто 

зарегистрировал хотя бы один чек и фотографию серийного 

номера в Период, указанный в п.14.2 Правил Акции. 

Загруженные чеки и фотографии серийного номера должны 

соответствовать условиям, указанным в п. 12.2.2., и проходят 

модерацию согласно п.12.2.3. настоящих Правил. Каждый 

дополнительный загруженный Участником чек увеличивает 

шансы Участника в розыгрыше Промежуточных призов, 

загруженных согласно графика и правил розыгрышей, 

согласно п.14.2 и Главных призов, но при этом имеются 

ограничения по загрузке чеков, указанные в п.12.8. 

Тем самым Участник может участвовать в розыгрыше 

Промежуточных призов согласно графика, при условии 

загрузки как минимум одного чека и фотографии серийного 

номера купленной техники в период, указанный в п.8.2 

настоящих Правил Акции. Чек Участника участвует в 

соответсвующем розыгрыше Промежуточного приза, в 

зависимости от даты, в которую был зарегистрирован данный 



осы Ережелердің 14.2-тармағына сәйкес тірклеген күнге 

байланысты Аралық жүлденің тиісті ұтыс ойынына 

қатысады. Егер Қатысушы Аралық жүлде ұтып алса, 

онда ол аталған жүлденің келесі ұтыс ойынына енді 

қатыспайды. Чектің тіркелген күні оның Науқан сайтына 

жүктелген күні болып табылады. 

12.4. Бір кассалық чек пен бір сериялық нөмір Науқанға 

қатысу үшін тек бір рет пайдаланылуы мүмкін. 

12.5. Бір Қатысушы бір Аралық жүлдеге және бір Бас 

жүлдеге үміттене алады. 

12.6. Аралық жүлденің бірінші ұтыс ойынына қатысқан 

Сәйкестілік чегі (модерациядан өткен чек) аралық 

жүлделердің қалған ұтыс ойындарына қатыспайды. 

Қатысушы аралық жүлденің келесі ұтыс ойынына қатысу 

үшін осы Ережелердің 14.2-тармағында белгіленген кезеңде 

келесі Сәйкестілік чегін жүктеуі тиіс. 

12.7. Науқанға әрбір Қатысушы үшін чектерді жүктеу 

бойынша шектеулер: 

● күніне чектерді жүктеу бойынша шектеулер – күніне 

2 чектен көп емес. 

12.8. Бас жүлделердің бірінің ұтыс ойынына Қатысушы 

Науқанның осы Ережелерінің 14.2-тармағында көрсетілген 

кезеңде жүктеген, модерациядан өткен барлық чек 

қатысады. 

12.9. Тұлға осы Ережелерге сәйкес Науқанға қатысуға 

өтінім жібере отырып, осы Ережелерменмен толық көлемде 

танысып шыққанын растайды, оларға сәйкес оларға тұтас 

қосылады. Науқанға қатысуға өтінім жіберген тұлға осы 

Ережелерменмен танысу және қабылдау фактісін өтінім 

үлгісінің тиісті бағанында «құс белгі» қоя отырып, қосымша 

растайды. Өтінім үлгісінің тиісті бағанында «құс белгі» қою 

арқылы осы Ережелерді қабылдау фактісін растамай, 

Науқанға қатысуға өтінімді техникалық тұрғыдан жіберу 

мүмкін емес.  

чек, согласно п. 14.2 настоящих правил. Если Участник 

выигрывает Промежуточный приз, то он больше не 

участвует в следующем розыгрыше данного приза. Датой 

регистрации чека является дата его загрузки на сайт Акции. 

12.4 Один и тот же кассовый чек, и один и тот же серийный 

номер могут быть использованы для участия в Акции только 

один раз. 

12.5 Один Участник может претендовать на один 

Промежуточный приз и один Главный приз. 

12.6 Валидный Чек (чек, прошедший модерацию), 

который участвовал в первом розыгрыше промежуточного 

приза, не участвует в остальных розыгрышах промежуточных 

призов. Для участия в следующем розыгрыше 

промежуточного приза Участник должен загрузить 

следующий Валидный Чек в период, обозначенный в п.14.2 

настоящих правил. 

12.7 Ограничения по загрузке чеков для каждого Участника 

Акции: 

 ограничение по загрузке чеков в день – не более 2-х чеков в 

день 

12.8 В розыгрыше одного из Главных призов участвуют все 

чеки, загруженные Участником в период, указанный в п.14.2. 

настоящих Правил Акции, прошедшие модерацию. 

12.9 Направив заявку на участие в Акции в соответствии с 

настоящими Правилами, лицо подтверждает, что оно 

ознакомлено с настоящими Правилами в полном объеме, 

согласно с ними и присоединяется к ним в целом. Факт 

ознакомления и принятия настоящих Правил лицом, 

направившим заявку на участие в Акции, дополнительно 

подтверждается проставлением «галочки» в соответствующей 

графе формы заявки. Без подтверждения факта принятия 

настоящих Правил посредством проставления «галочки» в 

соответствующей графе формы заявки направление заявки на 

участие в Акции технически невозможно. 



12.10. Науқанға Тапсырыс беруші/Орындаушы 

Қатысушыларға себептерін түсіндірмей және хат алмаспай, 

Науқанға қатысушылардың кез келген әрекеттерін өз 

қарауымен жарамсыз деп тануға, сондай-ақ кез келген 

тұлғаға қатысты Науқанға Тапсырыс 

берушіде/Орындаушысында мұндай тұлға деректерді 

қолдан жасады және/немесе Науқанға қатысу үшін қажетті 

деректерді кез келген қолдан жасау арқылы пайда алады 

деген негізді күдік туындаған аталған тұлғаның Науқанға 

бұдан әрі қатысуына тыйым салуға құқылы. Бұл ретте 

Науқанға Тапсырыс беруші/ Орындаушысы мынадай 

әрекеттерді жасауға құқылы: 

12.10.1. Егер Науқанға Тапсырыс 

берушіде/Орындаушысында қатысуға өтінім шеңберінде 

жүктелген чектің қолдан жасалған, дұрыс емес, қате деген 

негізді күдік туындаса, жүлделердің жеңімпаздарын 

анықтау кезінде мұндай өтінімді ескермеу; 

12.10.2. Егер Науқанға Тапсырыс 

берушіде/Орындаушысында тіркелу кезінде Қатысушы 

ұсынған ақпарат дұрыс емес, толық емес немесе анық емес 

деген негізді күдік туындаса, жүлделердің жеңімпаздарын 

анықтау кезінде аталған  Қатысушыны ескермеу; 

12.10.3. Егер Қатысушы осы Ережелерді және 

Қазақстан Республикасы қолданыстағы заңнамасының 

ережелерін бұза отырып әрекет жасаса, жүлделердің 

жеңімпаздарын анықтау кезінде аталған  Қатысушыны 

ескермеу. 

12.11. Орындаушы Науқанға әрбір Қатысушыны толық 

верификациялауды (тексеру), сондай-ақ Науқан өткізу 

ережелерінің бұзылуына жол бермеу мақсатында оларға 

ұсынылған деректердің сәйкестігін тексеруді жүргізуге 

құқылы. Әрекеттері Науқан өткізу ережелерін бұзған деп 

бағаланатын Қатысушы Науқан өткізілетін мерзімнің 

соңына дейін Қатысушылардың тізімінен шығарылады.  

12.10 Заказчик/Исполнитель Акции имеют право на свое 

собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин и не 

вступая в переписку, признать недействительными любые 

действия Участников Акции, а также запретить дальнейшее 

участие в Акции любому лицу, в отношении которого у 

Заказчика/Исполнителя Акции, возникли обоснованные 

подозрения в том, что такое лицо подделывает данные и/или 

извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых 

для участия в Акции. При этом Заказчик/Исполнитель Акции 

имеют право совершать в том числе следующие действия: 

 

12.10.1. Если у Заказчика/Исполнителя Акции возникли 

обоснованные подозрения в том, что чек, загруженный в 

рамках заявки на участие, является поддельным, неверным, 

некорректным – не учитывать такую заявку при определении 

получателей призов; 

12.10.2. Если у Заказчика/Исполнитель Акции возникли 

обоснованные подозрения в том, что предоставленная 

Участником информация при регистрации неверна, неполна, 

ошибочна или неточна – не учитывать данного Участника при 

определении получателей призов; 

12.10.3. Если Участник действует в нарушение 

настоящих Правил и положений действующего 

законодательства Республики Казахстан – не учитывать 

данного Участника при определении получателей призов. 

 

12.11 Исполнитель вправе проводить полную верификацию 

(проверку) каждого Участника Акции, а также проверку на 

соответствие предоставленных им данных в целях пресечения 

нарушения Правил проведения Акции. Участник, действия 

которого будут расценены как нарушение Правил проведения 

Акции, будет исключен из списка Участников до конца срока 

проведения Акции. 

 



Кассалық чектерді Науқанның барлық кезеңі ішінде 

сақтау қажет. Науқанға Тапсырыс 

беруші/Орындаушысы Қатысушыдан Науқанға қатысу 

талаптарын сақтағанын растау ретінде жасаған 

саудасын растау үшін чектің түпнұсқасын беруін талап 

етуге құқылы. 

13. Науқанның жүлде қоры 

13.1. Аралық жүлделер: 

Атауы Номиналы Саны 

Giftery Card Premium сыйлық 

сертификаты 

10 000 теңге       170 

дана 

 

13.2. Бас жүлделер: 

Атауы Саны 

Epson EF-11 - лазерлі проекторы 1 дана 

Epson LW 400 - таңбалауға арналған 

таспалы принтері 

1 дана 

Epson LW 600 - таңбалауға арналған 

таспалы принтері 

1 дана 

 

13.3. Ақшалай емес жүлделерді ақшалай баламаға 

ауыстыру жүргізілмейді. 

13.4. Жүлделердің суреттері Сайттағы/жарнамалық-

ақпараттық материалдардағы/Ережелердегі суреттерден 

өзгеше болуы мүмкін. 

13.5. Барлық жүлде жаңа. Жүлделердің параметрлері 

мен сипаттамалары, түсі мен жиынтықтығы және басқа да 

қасиеттері Орындаушының қарауымен айқындалады және 

жарнамалық материалдардағы суреттерден өзгеше болуы 

мүмкін. Ұсынатын және табыстайтын (беретін) сәтте 

жүлделер дұрыс күйде болады және олардың нысаналы 

мақсатына сәйкес пайдалануға дайын, жүлделердің 

сапасына қатысты міндеттемелер олардың өндірушілері 

ұсынған кепілдіктермен шектелген. Орындаушы жүлдені 

Кассовые чеки необходимо сохранять в течение всего 

периода Акции. Заказчик/Исполнитель Акции вправе 

потребовать от Участника предоставления оригинала 

чека для подтверждения покупки в качестве 

подтверждения соблюдения условий участия в Акции. 

 

13. Призовой фонд Акции 

13.1. Промежуточные призы: 

Наименование Номинал Кол-во 

Подарочный сертификат Giftery 

Card Premium 

10 000 

тенге 

      170 

штук 

 

13.2. Главные призы: 

Наименование Кол-во 

Epson EF-11 - лазерный проектор 1 штука 

Epson LW 400 - ленточный принтер для 

маркировки 

1 штука 

Epson LW 600 - ленточный принтер для 

маркировки 

1 штука 

 

13.3. Замена неденежных призов на денежный эквивалент 

не производится.  

13.4. Изображения призов могут отличаться от их 

изображений на Сайте/рекламно-информационных 

материалах/Правилах. 

13.5. Все призы являются новыми. Параметры и 

характеристики, цвет и комплектация, и другие свойства 

призов определяются по усмотрению Исполнителя, и могут 

отличаться от изображений на рекламных материалах. На 

момент предоставления и передачи (выдачи) призы находятся 

в исправном состоянии и готовы к эксплуатации в 

соответствии с их целевым назначением, обязательства 

относительно качества призов ограничены гарантиями, 

предоставленными их изготовителями. Исполнитель не несет 



жеңімпазға табыстағаннан кейін туындаған Жүлденің кез 

келген зақымданғаны үшін жауапкершілік көтермейді. 

14. Науқан жеңімпаздарын айқындау 

14.1. Қатысушы Аралық және Бас жүлделер ұтыс 

ойындарына қатысу үшін сәйкесінше 12.3-тармақта және 

12.4-тармақта көрсетілген әрекеттерді жасауы тиіс. 

14.2. Аралық жүлделер мен Бас жүлделерді алушы 

жеңімпаздарды айқындау мынадай формула бойынша 

жүзеге асырылады: 

Жүйе мынадай: 

N=X/E*Q, мұндағы: N — әлеуетті жеңімпаздың өтінімінің 

реттік нөмірі; Х – Науқан өткізілетін тиісті кезеңде 

тіркелген өтінімдердің жалпы саны; E – Науқан өткізілетін 

тиісті кезеңде жүлделердің жалпы саны; Q = арифметика 

ережесіне сәйкес үтірден кейін 4 белгіне дейін 

дөңгелектенген (0,…) АҚШ доллары бағамының Ресей 

рубліне (РФ ОБ деректері бойынша) бөлшек бөлігі 

формуласының көмегімен N көрсеткішін (ұтымды Өтінім 

нөмірі) айқындайды. Формула бойынша есептеу кезінде N 

тұтас емес сан болған жағдайда, N саны үлкен жағына қарай 

дөңгелектенеді. Ұтымды өтінім өтінімдер тізілімінен 

шығарылады. 

 

№ 

 

Ұтыс ойыны 

Кезең ішінде (күндері 

қоса алғанда) келіп 

түскен өтінімдер (Х) 

қатысады: 

Ұтыс 

ойындардың 

күндері 

1 
Аралық жүлделер 

(50 дана) 

15.09.2022 бастап 

02.10.2022 

аралығында 

03.10.2022 

2 
Аралық жүлделер  

(50 дана) 

03.10.2022 бастап 

16.10.2022 

аралығында 

17.10.2022 

3 
Аралық жүлделер  

(50 дана) 

17.10.2022 бастап 

30.10.2022 

аралығында 

31.10.2022 

4 
Аралық жүлделер  

(20 дана) 

31.10.2022 бастап 

15.11.2022 

аралығында 

18.11.2022 

ответственности за любые повреждения Приза, возникшие 

после передачи приза победителю. 

14. Определение призеров Акции 

14.1. Для участия в розыгрышах Промежуточных и 

Главных призов Участник должен совершить действия, 

указанные в п. 12.3. и в п.12.4 соответственно. 

14.2. Определение Победителей-получателей 

Промежуточных призов и Главных призов осуществляется 

согласно следующей формуле: 

Система определяет показатель N (номер выигрышной 

Заявки) с помощью формулы: 

N=X/E*Q, где: N — порядковый номер заявки потенциального 

победителя; Х - общее количество заявок, 

зарегистрированных за соответствующий этап проведения 

Акции; E - общее количество призов за соответствующий этап 

проведения Акции; Q = дробная часть курса доллара США к 

Российскому рублю (по данным ЦБ РФ), с округлением до 4-х 

знаков после запятой по правилам арифметики (0,…). В 

случае получения нецелого числа N при расчёте по формуле, 

число N округляется в большую сторону. Выигравшая заявка 

исключается из реестра заявок. 

 

 

№ 

 

Розыгрыш 

Участвуют заявки 

(X), поступившие за 

период (даты 

включительно): 

Даты 

розыгрышей 

1 
Промежуточные призы 

(50 штук) 

с 15.09.2022 

по 

02.10.2022 

03.10.2022 

2 
Промежуточные 

призы (50 штук) 

с 03.10.2022 

по 

16.10.2022 

17.10.2022 

3 
Промежуточные 

призы (50 штук) 

с 17.10.2022 

по 

30.10.2022 

31.10.2022 

4 
Промежуточные 

призы (20 штук) 

с 31.10.2022 

по 

15.11.2022 

18.11.2022 



5 

Бас 1- Epson LW 400 - 

таңбалауға арналған 

таспалы принтер і 

15.09.2022 бастап 

15.11.2022 

аралығында 

18.11.2022 

6 

Бас 2 - Epson LW 600 

- таңбалауға арналған 

таспалы принтері 

15.09.2022 бастап 

15.11.2022 

аралығында 

18.11.2022 

7 

Бас 3 (Супер приз) - 

Epson EF-11 - лазерлі 

проекторы 

15.09.2022 бастап 

15.11.2022 

аралығында 

18.11.2022 

Жүйе жүлделерге үміткерлерді кездейсоқ анықтағаннан 

кейін Тапсырыс беруші қатысушылардың деректерінен 

бұған дейін қоса тіркелген фотосуреттердегі қоса тіркелген 

сериялық нөмірдің дұрыстығын тексереді. Егер сериялық 

нөмірі дұрыс болса, онда қатысушы Науқан жеңімпазы 

болып танылады. 

* Жүлделердің ұтыс ойындар кестесі Қазақстан 

Республикасының заңнамасында белгіленген демалыс және 

мереке күндері ескеріле отырып түзетілуі мүмкін. 

14.3. Науқанға қатысушылардың құрамынан 

шығарылған тұлға Науқан жеңімпазы бола алмайды. 

14.4. Науқан жеңімпазы Науқанға қатысушылардың 

құрамынан шығарылған жағдайда, Науқан жеңімпазы 

Науқан жүлдесін алудан бас тартқан жағдайда, сондай-ақ 

Науқанға Тапсырыс беруші/Орындаушысы Қатысушының 

өтінімін жарамсыз деп таныған жағдайда, оның ішінде бірақ 

онымен шектелмей, Қатысушы Ережелердің 11.4-тармағын 

бұза отырып, Науқан жүлдесінің иегерін анықтау қайта 

жүреді. Бұл ретте Науқанның қосымша жеңімпазын 

анықтау кезінде Науқан жүлдесін алудан шығарылған/бас 

тартқан Науқан жеңімпазына жататын деректер 

ескерілмейді. 

14.5. Науқан Орындаушы осы Ережелердің 14-бөліміне 

сәйкес анықталған Науқанның тиісті жүлделерінің 

иегерлері туралы ақпаратты Науқан өткізілетін кезеңді қоса 

алғанда Науқан сайтында орналастырады, сондай-ақ 

5 

Главный1- Epson LW 400 - 

ленточный принтер для 

маркировки 

с 15.09.2022 

по 

15.11.2022 

18.11.2022 

6 

Главный 2 - Epson LW 600 

- ленточный принтер для 

маркировки 

с 15.09.2022 

по 

15.11.2022 

18.11.2022 

7 

Главный 3 (Супер приз) - 

Epson EF-11 - лазерный 

проектор 

с 15.09.2022 

по 

15.11.2022 

18.11.2022 

После того, как система случайным образом определит 

претендентов на призы, Заказчик проверяет у данных 

участников верность прикрепленного серийного номера с 

прикрепленных ранее фотографий. Если серийный номер 

верный, то участник признается призером Акции. 

*График розыгрышей Призов может корректироваться, с 

учетом выходных и праздничных дней, установленных 

законодательством Республики Казахстан. 

14.3. Призером Акции не может являться лицо, 

исключенное из состава Участников Акции. 

14.4. В случае исключения призера Акции из состава 

Участников Акции, в случаях отказа призера Акции от 

получения приза Акции, а также в случаях признания 

Заказчиком/Исполнителем Акции заявки Участника 

недействительной, в том числе, но не ограничиваясь, 

нарушением Участника п.11.4. Правил, определение 

обладателя приза Акции происходит повторно. При этом при 

определении дополнительного призера Акции не учитываются 

данные, относящиеся к исключенному / отказавшемуся от 

получения приза Акции призеру Акции. 

14.5. Информация об обладателях соответствующих 

призов Акции, определенных в соответствии с разделом 14 

настоящих Правил, размещается Исполнителем Акции на 

Сайте Акции в период проведения Акции включительно, а 

также доводится до сведения обладателя соответствующего 

приза Акции путем его уведомления по электронной почте, 



Науқанның тиісті жүлдесінің иегерін Сайтта тіркелген 

кезде мекенжайын көрсеткен электрондық пошта бойынша 

хабардар ету арқылы назарына жеткізеді. 

14.6. Егер Жүлделердің саны тиісті кезеңде келіп түскен 

өтінімдердің санынан көп немесе тең болған жағдайда, 

жүлделерді барлық тиісті өтінімдердің иегерлері алады, ал 

үлестірілмеген Жүлделер сұранысқа ие емес деп танылады 

және Науқанға Тапсырыс берушіге қайтарылуға жатады. 

14.7. Егер Науқанды Орындаушы жүлде алушыны (оның 

ішінде, бірақ шектелмей Ережелердің 11.4-тармағын 

бұзған) тиісінше емес деп таныған жағдайда, тиісті жүлде 

сұранысқа ие емес деп танылады. Науқанды Орындаушы 

Науқанға Тапсырыс берушінің нұсқауларына сәйкес 

сұранысқа ие емес жүлделерге билік етеді. 

15. Жүлделерді алу тәртібі және орны 

15.1. Аралық жүлде – Аралық жүлдені алу үшін 

Жеңімпаз деп танылған Қатысушы жеңіс туралы хабарлама 

алған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде мынадай 

ақпаратты ұсынуға міндетті: 

● аты-жөні толығымен; 

● өзінің ҚР азаматы жеке куәлігінің екі жағынан 

көшірмесін/ҚР тұруға ықтиярхаттың көшірмесін; 

● осы Ережелердің 12-бабы 12.2-тармағы 12.2.2-

тармақшасының талаптарына сәйкес ұтымды Чек 

бойынша сатып алған Өнімдегі сериялық нөмірдің 

фотосуретін; 

● Науқанға қатысатын Өнімді сатып алғанын 

растайтын Чектің көшірмесін; 

● Орындаушының сұратуы бойынша Жеңімпазға 

жүлдені табыстау үшін қажетті өзге де құжаттар мен 

ақпаратты. 

Науқанға қатысушы Орындаушыға жоғарыда аталған 

құжаттардың/материалдардың түпнұсқаларын бұған дейін 

ұсынылған осындай құжаттардың/материалдардың 

адрес которой он указал при регистрации на Сайте. 

14.6. В случае, если количество Призов больше или равно 

количеству заявок, поступивших в соответствующем периоде, 

призы получают обладатели всех соответствующих заявок, а 

нераспределенные Призы признаются невостребованными и 

подлежат возврату Заказчику Акции. 

14.7. В случае, если получатель приза будет признан 

Исполнителем Акции ненадлежащим (в том числе, но не 

ограничиваясь, нарушивший п.11.4. Правил), 

соответствующий приз признается невостребованным. 

Исполнитель Акции распоряжается невостребованными 

призами согласно указаниям Заказчика Акции. 

 

 

15. Порядок и место получения призов 

15.1. Промежуточный приз – для получения 

Промежуточного приза Участник, признанный Победителем, 

в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с момента получения 

уведомления о победе обязан предоставить следующую 

информацию: 

 ФИО полностью; 

 копию своего удостоверения гражданина РК с двух 

сторон/копию вида на жительство РК 

 фотографию серийного номера с купленной по 

выигравшему Чеку Продукции в соответствии с 

требованиями пп. 12.2.2. п. 12.2. ст.12 настоящих 

Правил; 

 копию Чека, подтверждающего покупку 

Продукции, участвующей в Акции; 

 иные документы и информацию, необходимые 

для вручения приза Победителю, по запросу 

Исполнителя 

Участник Акции должен обеспечить возможность 

предоставления Исполнителю подлинников, указанных выше 



көшірмелерімен салыстыру үшін ұсыну мүмкіндігін 

қамтамасыз етуі тиіс. 

Жеңімпаздан алған осы Ережелердің 15.1-тармағында 

көрсетілген ақпаратты оң тексергеннен кейін қатысушыға 

номиналы 10 000 тг өз Giftery Premium Card сертификатын 

бұдан әрі пайдалану үшін жүктеу мүмкіндігі беріледі. 

15.2. Бас жүлделерді беру мынадай жолмен жүзеге 

асырылады: егер жеңімпаз Алматы қаласынан болған 

жағдайда, Бас жүлдені беру Алматы қ., Жандосов көш., 98, 

501-офис мекенжайы бойынша жұмыс күндері сағат 10.00 

бастап 17-30 дейін Жүлделерді беру орнында жүзеге 

асырылады, Науқанды Орындаушы басқа қалалардағы 

Жеңімпаздар үшін жүлделерді жеткізуді Жеңімпаз 

анықталған сәттен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде жүлде 

алушының мекенжайына Бас жүлдені және құжаттар 

жиынтығын курьерлік қызметпен жіберу арқылы жүзеге 

асырады. Бас жүлдені алу үшін Жеңімпаз деп танылған 

Қатысушы жеңіс туралы хабарлама алған сәттен бастап 5 

(бес) жұмыс күні ішінде мынадай ақпаратты ұсынуға 

міндетті: 

● аты-жөні толығымен; 

● өзінің ҚР азаматы жеке куәлігінің екі жағынан 

көшірмесін/ҚР тұруға ықтиярхаттың көшірмесін; 

● осы Ережелердің 12-бабы 12.2-тармағы 12.2.2-

тармақшасының талаптарына сәйкес ұтымды Чек 

бойынша сатып алған Өнімдегі сериялық нөмірдің 

фотосуретін; 

● Науқанға қатысатын Өнімді сатып алғанын 

растайтын Чектің көшірмесін; 

● заттай жүлдені жеткізу үшін ҚЗ-ғы пошталық 

мекенжайын; 

● Орындаушының сұратуы бойынша Жеңімпазға 

жүлдені табыстау үшін қажетті өзге де құжаттар 

мен ақпаратты. 

документов / материалов для сверки с предоставленными 

ранее копиями таких документов / материалов. 

После положительной проверки полученной от Победителя 

информации, указанной в п.15.1. настоящих Правил участник 

получает возможность скачать свой сертификат Giftery 

Premium Card, номиналом 10 000 тг, для дальнейшего 

использования. 

15.2. Выдача Главных призов осуществляется 

следующим образом: в том случае если победитель из 

г.Алматы, выдача Главного Приза осуществляется в Пункте 

выдачи призов по адресу - г. Алматы, ул. Жандосова 98 офис 

501, с 10.00 до 17-30 ч., в будние дни, для Победителей из 

других городов доставка призов осуществляется 

Исполнителем Акции посредством отправки Главного приза и 

комплекта документов курьерской службой на адрес 

получателя приза в течение 7 (семи) рабочих дней с момента 

определения Победителя. Для получения Главного приза 

Участник, признанный Победителем, в течение 5-ти (пяти) 

рабочих дней с момента получения уведомления о победе 

обязан предоставить следующую информацию: 

 ФИО полностью; 

 копию своего удостоверения гражданина РК с двух 

сторон,  

 фотографию серийного номера с купленной по 

выигравшему Чеку Продукции в соответствии с 

требованиями пп. 12.2.2. п. 12.2. ст.12 настоящих 

Правил; 

 копию Чека, подтверждающего покупку Продукции, 

участвующей в Акции; 

 почтовый адрес в КЗ для доставки вещевого приза; 

 иные документы и информацию, необходимые для 

вручения приза Победителю, по запросу Исполнителя 

 

 



Науқанға Қатысушы Орындаушыға жоғарыда аталған 

құжаттардың/материалдардың түпнұсқаларын бұған дейін 

ұсынылған осындай құжаттардың/материалдардың 

көшірмелерімен салыстыру үшін ұсыну мүмкіндігін 

қамтамасыз етуі тиіс. 

15.3. Жеңімпаздан алған осы Ережелердің 15.5-

тармағында көрсетілген ақпаратты оң тексергеннен кейін 

Орындаушы Бас жүлде алушыға хабарласып, Бас жүлденің 

жеткізілетін күні мен орнын келіседі. 

15.4. Қатысушыдан Науқанды Орындаушының барлық 

қажетті ақпаратын алғаннан кейін Бас жүлдені табыстау 

жүзеге асырылады. 

15.5. Бас жүлдені табыстау кезінде Орындаушы Жүлдені 

табыстау туралы актіге 2 (екі) данада қол қояды, олардың 

бірі Науқан Жеңімпазында, ал екіншісі Орындаушыда 

қалады. Орындаушының Жеңімпаздарға жүлделерді беру 

міндеттемелері Жеңімпаз Жүлдені табыстау туралы актіге 

қол қойған сәттен бастап орындалған болып есептеледі. 

15.6. Бас жүлдені алған сәттен бастап Жеңімпаз 

жүлденің кездейсоқ опат немесе бүліну тәуекелін өз 

бетінше көтереді, ал Орындаушы Жеңімпаз алдындағы өз 

міндеттемелерін толық көлемде, тиісінше және белгіленген 

мерзімде орындаған болып есептеледі. 

15.7. Алынған жүлделер бойынша ұсынылатын 

Қызметтердің сапасына қатысты шағым-талаптар жүлде 

құрамына енгізілген тауар/қызметтер өндірушілерге 

(жеткізушілерге) тікелей қойылуы тиіс.  Науқанды 

Орындаушы жүлде құрамына кіретін жүлделердің сапасы 

және қызметтердің құрамы үшін жауапкершілік 

көтермейді. 

15.8. Орындаушы мынадай жағдайларда Жүлдені 

беруден бас тартуға құқылы: 

15.8.1. Қатысушыларды тіркеуге байланысты 

техникалық ақаулар болған кезде; 

Участник Акции должен обеспечить возможность 

предоставления Исполнителю подлинников, указанных выше 

документов / материалов для сверки с предоставленными 

ранее копиями таких документов / материалов. 

15.3. После положительной проверки полученной от 

Победителя информации, указанной в п.15.5. настоящих 

Правил, Исполнитель связывается с получателем Главного 

приза и согласовывает дату и место доставки Главного приза. 

15.4. Вручение Главного приза осуществляется после 

получения от Участника всей необходимой Исполнителя 

Акции информации. 

15.5. При вручении Главного приза Исполнитель 

подписывают Акт о вручении приза в 2 (Двух) экземплярах, 

один из которых остается у Победителя Акции, а второй у 

Исполнителя. Обязательства Исполнителя по выдаче призов 

Победителям считаются исполненными с момента подписания 

Победителем Акта о вручении приза 

15.6. С момента получения Главного приза Победитель 

самостоятельно несет риски случайной гибели или порчи 

приза, а Исполнитель считается исполнившим свои 

обязательства перед Победителем в полном объеме, 

надлежащим образом и в установленный срок. 

15.7. Претензии относительно качества Услуг 

предоставляемым по полученным призам должны 

предъявляться непосредственно производителям 

(поставщикам) товаров/услуг, включенных в состав приза. 

Исполнитель Акции не несёт ответственности за качество 

призов и состав услуг, входящих в состав приза. 

 

15.8. Исполнитель оставляет за собой право отказать в 

выдаче Приза в следующих случаях: 

15.8.1. При наличии технических сбоев, связанных с 

регистрацией Участников; 

15.8.2. Исполнитель не может связаться с Победителем по 



15.8.2. Орындаушы Жеңімпазбен Орындаушыға 

байланысты емес кез келген себептер бойынша 

байланыса алмағанда; 

15.8.3. Қатысушы осы Ережелерге сәйкес анық, толық 

және/немесе дәйекті ақпарат ұсынбаса, осыған 

байланысты жүлдені беру Орындаушыға байланысты 

емес себептерге қатысты болса; Жеңімпаз осы Ережелерге 

сәйкес жүлдені алуға байланысты қажетті әрекеттерді 

жасамаса немесе олардың белгіленген мерзімдерін бұза 

отырып жасаған болса; 

15.8.4. Тапсырыс беруші Ереженің 15.5-тармағында 

көрсетілген ақпарат және/немесе құжаттарды Орындаушыға 

байланысты емес себептерге байланысты алмаған болса; 

15.8.5. Жеңімпаз жүлдені алудан бас тартса; 

15.8.6. Науқанға қатысушы осы Ережелердің ережесін 

бұзса; 

15.8.7. Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасында көзделген өзге жағдайларда.  

15.9. Науқанды Орындаушы салық агенті ретінде қатыса 

отырып, ҚР салық заңнамасының нормаларына сәйкес 

Науқан жеңімпаздары-жеке тұлғалардың салық салынатын 

кірістерінің жеке табыс салығын есептеуге, ұстап қалуға 

және ҚР бюджетіне аударуға және Науқан Жеңімпазы өзіне 

Жүлде табыстау нәтижесінде алған кіріс туралы ақпаратты 

салық органдарына ұсынуға міндеттенеді. 

15.10. Қатысушылар, оның ішінде Жеңімпаздар Науқанға 

қатысып, Ережелерменмен келісе отырып, ҚР салық 

заңнамасының жоғарыда аталған нормалары туралы 

тиісінше хабардар етілген болып есептеледі. 

15.11. Қатысушы қосылған провайдер – интернет 

желісінде электрондық пошта бойынша хат жіберуге 

мүмкіндік бермейтін техникалық ақаулар және Науқанға 

қатысуға өтінімді жолдау, беру, келіп түсу барысында іске 

қосылған басқа да тұлғалар үшін; қатысушыларды ұтыс 

любым, независящим от Исполнителя причинам; 

15.8.3. Участник предоставил неточную, неполную и/или 

недостоверную информацию согласно настоящим 

Правилам, в связи с чем выдача приза становится 

невозможной по причинам, не зависящим от Исполнителя; 

Победитель не совершил необходимые действия, 

связанные с получением приза, согласно настоящим 

Правилам или совершил их с нарушением установленных 

сроков; 

15.8.4. Информация и/или документы, указанные в п. 15.5. 

Правил, не были получены Заказчиком по причинам, не 

зависящим от Исполнителя; 

15.8.5. Победитель отказался от получения приза; 

15.8.6. Участник Акции нарушил иные положения 

настоящих Правил; 

15.8.7. В иных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Республики Казахстан. 

15.9. Исполнитель Акции, выступая в качестве налогового 

агента, обязуется исчислить, удержать и перечислить в 

бюджет РК индивидуальный подоходный налог на 

облагаемые доходы физических лиц победителей Акции 

согласно нормам налогового законодательства РК и 

предоставить в налоговые органы информацию о доходе, 

полученном Победителем Акции в результате вручения ему 

Приза.  

15.10. Принимая участие в Акции и соглашаясь с 

Правилами, Участники, в том числе Победители, считаются 

надлежащим образом проинформированы о вышеуказанных 

нормах налогового законодательства РК. 

15.11. Заказчик Акции, а также Исполнитель Акции не несут 

ответственности за технические сбои в сети интернет - 

провайдера, к которой подключен участник, не позволяющие 

переслать письмо по электронной почте, интернет-связи, к 

которой подключен участник и прочих лиц, задействованных 



ойындарының нәтижелерімен таныстырмағаны үшін, 

сондай-ақ ұтысты беру үшін қажетті мәліметтерді алмағаны 

немесе қате және/немесе оқылмайтын мәліметтерді алғаны 

үшін, байланыс ұйымдастырушыларының кінәсінен немесе 

Тапсырыс берушіге немесе Орындаушыға байланысты емес 

өзге де себептер бойынша Науқан жеңімпаздары Жүлдені 

алмағаны үшін Науқанға Тапсырыс беруші, сондай-ақ 

Науқанды Орындаушы жауапкершілікті көтермейді. 

16. Қосымша шарттар 

16.1. Науқанға Тапсырыс берушінің/Науқанды 

Орындаушының Науқанды ұйымдастыруға және өткізуге 

байланысты барлық шешімдері түпкілікті болып табылады 

және барлық Науқанға қатысушыларға қолданылады. 

16.2. Науқанды ұйымдастыруға және өткізуге 

байланысты барлық даулы мәселелер Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес реттеледі. 

16.3. Науқанға Тапсырыс беруші және Науқанды 

Орындаушы осы Ережелерде көзделген жағдайлардан 

басқа, Науқанға қатысушылармен хат алмасуға не кез 

келген өзге байланысқа түсуге құқылы емес. 

16.4. Науқанға Тапсырыс беруші және Науқанды 

Орындаушы мыналар: 

● Науқанға қатысушылардың немесе басқа да 

тұлғалардың өміріне, денсаулығына немесе 

мүлкіне зиян келтірілген жағдайда Науқанға 

қатысушыларың әрекеттері/әрекетсіздігі үшін; 

● Науқанға әлеуетті қатысушылар/Науқанға 

қатысушылар осы Ережелерге сәйкес толық емес 

және/немесе дәйексіз байланыс және өзге де 

деректерді хабарлаған жағдайда; 

● Науқанға әлеуетті қатысушылар/Науқанға 

қатысушылар осы Ережелерде көзделген дәйексіз 

немесе қолдан жасалған құжаттарды ұсынған 

жағдайда; 

в процессе направления, передачи, поступления заявки на 

участие в Акции; за не ознакомление участников с 

результатами розыгрышей, а также за неполучение, или 

получение от участников неверных и/или нечитаемых 

сведений, необходимых для предоставления выигрыша, за 

неполучение Приза победителями Акции по вине 

организаций связи или по иным, не зависящим от Заказчика 

или Исполнителя причинам. 

16. Дополнительные условия 

16.1. Все решения Заказчика Акции /Исполнителя Акции 

по любым вопросам, связанным с организацией и 

проведением Акции, являются окончательными и 

распространяются на всех участников Акции. 

16.2. Все спорные вопросы, касающиеся организации и 

проведения Акции, регулируются в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан 

16.3. Заказчик Акции и Исполнитель Акции имеют право не 

вступать в переписку либо иные контакты с участниками 

Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими 

Правилами. 

16.4. Заказчик Акции и Исполнитель Акции, не несут 

ответственности: 

 за действия / бездействие участников Акции в 

случае причинения ущерба жизни, здоровью или 

имуществу участников Акции или других лиц; 

 в случае сообщения потенциальными участниками 

Акции /участниками Акции неполных и/или 

недостоверных контактных и иных данных в 

соответствии с настоящими Правилами; 

 в случае представления потенциальными 

участниками Акции/участниками Акции 

недостоверных или поддельных документов, 

предусмотренных настоящими Правилами; 

 в случае неисполнения, несвоевременного или 



● Науқанға қатысушылар өз міндеттерін 

орындамағанда, уақтылы немесе тиісінше 

орындамаған жағдайда, сондай-ақ Науқанға 

қатысушылар осы Ережелерде көзделген өз 

құқықтарын уақтылы іске асырмаған жағдайда, 

жауапкершілікті көтермейді. 

16.5. Науқанға қатысушылар өздерінің Науқанға 

қатысуымен және Науқан нәтижелері бойынша жүлде алу 

мүмкіндігімен байланысты барлық шығысты өз бетінше 

және өз есебінен көтереді. 

16.6. Науқанға Тапсырыс беруші Қазақстан 

Республикасының заңнамасын сақтай отырып, осы 

Ережелерді кез келген уақытта өз қарауымен өзгертуге 

құқылы, бұл ретте ол туралы ақпаратты Науқан сайтында 

орналастырады. 

16.7. Жүлделердің сапасына қатысты шағым-талаптар 

жүлде құрамына енгізілген тауар/қызметтер өндірушілеріне 

(жеткізушілерге) тікелей қоюы тиіс. 

16.8. Егер Науқанның орындалуын, қауіпсіздігін, 

әділдігін, тұтастығын немесе тиісінше өткізілуін 

бұрмалайтын немесе қозғайтын, Тапсырыс беруші 

бақыламайтын кез келген себепті қоса алғанда, осы 

Науқанның аспектісі қандай да бір себеппен 

жоспарлағандай өткізілмесе Тапсырыс беруші Науқанды 

біржақты тәртіппен тоқтатуға, өзгертуге немесе уақытша 

тоқтата тұруға құқылы. 

16.9. Науқан лотерея болып табылмайды, себебі аталған 

анықтама «Лотереялар және лотерея қызметі туралы» 

Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 9 сәуірдегі № 495-

V заңында берілген, тәуекел элементтерін қамтымайды, 

жеңімпаздарды анықтау ұтыстарды кездейсоқ анықтау 

ұстанымы негізінде анықталған және жүлде қоры 

қатысушылардың қаражатының есебінен 

қалыптастырылмайды. 

ненадлежащего исполнения участниками Акции 

своих обязанностей, а также в случае 

несвоевременной реализации участниками Акции 

своих прав, предусмотренных настоящими 

Правилами. 

 

16.5. Участники Акции самостоятельно и за свой счет 

несут все расходы, связанные с их участием в Акции и 

возможным получением призов по результатам Акции. 

16.6. Заказчик Акции вправе по собственному усмотрению в 

любое время изменять настоящие Правила с соблюдением 

законодательства Республики Казахстан, разместив 

информацию об этом на Сайте акции. 

16.7. Претензии относительно качества Призов должны 

предъявляться непосредственно производителям 

(поставщикам) товаров/услуг, включенных в состав приза. 

16.8. Заказчик оставляет за собой право на свое усмотрение 

в одностороннем порядке прекратить, изменить или 

временно приостановить проведение Акции, если по какой-

то причине любой аспект настоящей Акции не может 

проводиться так, как это запланировано, включая любую 

причину, неконтролируемую Заказчиком, которая искажает 

или затрагивает исполнение, безопасность, честность, 

целостность или надлежащее проведение Акции. 

16.9. Акция не является лотереей, как данное определение 

дано в Законе Республики Казахстан от 9 апреля 2016 года № 

495-V «О лотереях и лотерейной деятельности», не содержит 

элементы риска, определение победителей не основано на 

принципе случайного определения выигрышей и призовой 

фонд не формируется за счет средств участников. 

 

 

 

 



17. Дербес деректер. 

Қатысушы Науқанға қатыса отырып, «Дербес 

деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан 

Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V 

Заңында (бұдан әрі – Заң) көзделген ережелерге сәйкес, 

Орындаушыға өзі ұсынған дербес деректерді оның 

жинауын, жазып алуын, жүйелеуін, жинақтауын, сақтауын, 

нақтылауын (жаңартуын, өзгертуін), алуын, пайдалануын, 

беруін (ұсынуын, қол жеткізуін), иесіздендіруін, 

бұғаттауын, жоюын қоса алғанда (шектеусіз), сондай-ақ 

оларды шексіз таратуын (үшінші тұлғаларға жариялауын 

және беруін) және осы Науқанды өткізу мақсаттары үшін 

оны өткізудің барлық мерзіміне және ол аяқталғаннан кейін 

3 (үш) жыл ішінде кез келген өзге де әрекеттерді жүзеге 

асыруын қоса алғанда, өңдеуіне өз келісімін береді. 

Науқанды өткізу мақсатында Орындаушы мынадай 

дербес деректерді: 

 сауалнама деректерін (тегі, аты, әкесінің аты, ЖСН 

және т.б.); 

 электрондық пошта мекенжайын; 

 тіркеу мекенжайын; 

 тұрғылықты мекенжайын; 

 телефон нөмірі; 

 төлқұжат деректерін өңдеп, тарата алады. 

 Қатысушы өз қалауы бойынша көрсетілген мақсаттарда 

берген өзге де деректер. 

17.1. Науқанға Қатысушы нақты және өзекті (дәйекті) 

деректерді көрсетуге міндеттенеді. Қатысушы Науқанға 

қатысу туралы шешім қабылдай отырып, осы Ережелерге 

сәйкес, Қатысушының қосымша келісімін алмай және ол 

үшін қандай да бір сыйақы төлемей, Дербес деректерді 

қамтитын, өзі ерікті түрде ұсынған кез келген ақпаратты 

Орындаушының өз міндеттемелерін орындау мақсатында 

Орындаушы, оның уәкілетті өкілдері (бұдан әрі «өзге 

17. Персональные данные. 

Принимая участие в Акции, Участник подтверждает 

свое согласие на обработку Исполнителем Акции 

предоставленных ему Участником Персональных данных, 

включая (без ограничения) сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение Персональных данных, а также их 

неограниченное распространение (публикацию и передачу 

третьим лицам) и осуществление любых иных действий для 

целей проведения настоящей Акции на весь срок ее 

проведения и в течение 3-х (трех) лет после её окончания, в 

соответствии с положениями, предусмотренными Законом 

Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О 

персональных данных и их защите» (далее - Закон). 

В целях проведения Акции Исполнитель может 

обрабатывать и распространять следующие Персональные 

данные: 

 анкетные данные (фамилия, имя, отчество, ИИН, и др.); 

 адрес электронной почты; 

 адрес регистрации; 

 адрес места жительства; 

 номер телефона; 

 паспортные данные; 

 иные данные, предоставленные Участником по его 

желанию в указанных целях. 

17.1. Участник Акции обязуется указывать точные и 

актуальные (достоверные) данные. Принимая решение об 

участии в Акции, Участник тем самым подтверждает 

согласие с тем, что любая, добровольно предоставленная им 

информация, содержащая Персональные данные, может 

обрабатываться и распространяться Исполнителем, его 

уполномоченными представителями (иными лицами, 



әріптестер» деп аталатын, Орындаушы Науқанды өткізуге 

тартатын өзге де тұлғалар) өңдеп, тарата алатынына 

келісімін растайды. 

 

17.2. Орындаушының өткізілетін Науқанда көзделген 

міндеттерді орындауы, көрсетілетін қызметтер мен 

тауарларды ілгерілетуі, статистикалық және (немесе) 

зерттеу мақсаттары Дербес деректерді өңдеу және тарату 

мақсаттары болып табылады. Заңнамада дербес ақпаратты 

заңда белгіленген мерзім ішінде міндетті түрде сақтау 

көзделген жағдайларды қоспағанда, Орындаушы Науқанға 

қатысу үшін қажетті дербес ақпаратты ғана жинайды және 

сақтайды, оның ішінде: 

 Қатысушыны сәйкестендіру; 

 Қатысушыға дербестендірілген қызметтер мен 

сервистерді ұсыну; 

 Қатысушымен байланыс, оның ішінде Сайтты 

пайдалануға, Қызметтерді көрсетуге қатысты 

хабарламаларды, сұратуларды және ақпаратты 

жіберу, сондай-ақ одан келіп түскен сұратулар мен 

өтінімдерді өңдеу; 

 жарнамалық материалдарды таргеттеу; 

 иесіздендірілген деректер негізінде статистикалық 

және өзге де зерттеулер жүргізу; 

 Қатысушы үшін маркетингтік науқандар өткізу, оның 

ішінде Науқанға қатысу туралы ұсыныстар тарату 

және Науқанда көзделген жүлделер/сыйақылар алу; 

электр байланысы желілері бойынша, оның ішінде 

телефон, факсимильдік, жылжымалы радиотелефон 

байланысын пайдалану арқылы немесе тікелей 

байланыстар арқылы жарнамалық-ақпараттық 

материалдар тарату; Қазақстан Республикасының 

заңнамасында белгіленген тәртіппен хабарланатын 

жарнамалық материалдар мен Қатысушының 

привлекаемыми Исполнителем к проведению Акции, далее 

совместно именуемыми «иные партнеры») в целях 

выполнения Исполнителем обязательств в соответствии с 

настоящими Правилами, без получения дополнительного 

согласия Участника и без уплаты ему какого-либо 

вознаграждения за это. 

17.2. Целями обработки и распространения Персональных 

данных являются исполнение Исполнителем обязанностей, 

предусмотренных проводимой Акцией, продвижение услуг и 

товаров, статистические и (или) исследовательские цели. 

Исполнитель собирает и хранит только ту персональную 

информацию, которая необходима для участия в Акции, за 

исключением случаев, когда законодательством 

предусмотрено обязательное хранение персональной 

информации в течение определенного законом срока, в том 

числе, с целью: 

 идентификации Участника; 

 предоставления Участнику персонализированных 

услуг и сервисов; 

 связи с Участником, в том числе направление 

уведомлений, запросов и информации, касающихся 

использования сайта, оказания услуг, а также 

обработка запросов и заявок от него; 

 таргетирования рекламных материалов; 

 проведения статистических и иных исследований, на 

основе обезличенных данных; 

 проведения маркетинговых акций для Участника, в 

том числе в целях распространения предложений об 

участии в Акции и получения предусмотренных 

Акцией призов/вознаграждений; распространения 

рекламно-информационных материалов по сетям 

электросвязи, в том числе посредством использования 

телефонной, факсимильной, подвижной 

радиотелефонной связи, или путем прямых контактов; 



назарына жеткізілетін өзге де ақпаратты таргеттеу. 

17.3. Дербес деректерді өңдеуді және таратуды 

Науқанды Орындаушы, сондай-ақ ол уәкілеттік берген 

тұлғалар деректерді өңдеудің автоматтандырылған және 

автоматтандырылмаған құралдарын қолдана отырып 

жүзеге асырады.  

17.4. Қатысушы дербес деректер субъектісі ретінде 

Заңға сәйкес өзінің Дербес деректерін өңдеуді және 

таратуды жүзеге асыратын тұлға туралы өзге де ақпаратты 

Науқанды Орындаушыға жүгіну жолымен алуға құқылы. 

Қатысушы Орындаушы туралы, оның орналасқан жері 

туралы, нақты Қатысушының Дербес деректеріне қатысты 

деректердің болуы туралы мәліметтерді алуға, сондай-ақ 

өзінің жеке басы дұрыс расталған кезде телефон байланысы 

арқылы жазбаша үлгіде де, ауызша үлгіде де осындай 

дербес деректермен танысуға құқылы. 

 

17.5. Қатысушы Науқанның интернет-сайтында тіркелу 

арқылы өзінің Дербес деректерін Науқанды Орындаушыға 

ұсынуға, оның ішінде: оларды өңдеуге (жинауды, 

жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды қоса алғанда (оның 

ішінде шағым жасалған жағдайда), нақтылауға (жаңартуға, 

өзгертуге), пайдалануға (оның ішінде мақсаттар үшін) 

толық және сөзсіз келісімін білдіреді жеке қарым-қатынас 

жасау және ақпарат және/немесе жарнама беру), 

иесіздендіру, оқшаулау және жою жатады. 

 

17.6. Қатысушы Науқанның интернет-сайтында тіркелу 

арқылы Науқанды Орындаушыға өзінің Дербес деректерін 

Науқан барысында жартылай Орындаушының таратуы 

(шектеусіз жариялау және кез келген үшінші тұлғаларға 

беру) құқығын беруге толық және сөзсіз келісімін білдіреді. 

17.7. Қатысушы өзінің дербес деректерін ұсыну туралы 

өз бетінше шешім қабылдайтынын және оларды еркін, өз 

таргетирования рекламных материалов и иной 

информации, доводимой до сведения Участника. 

17.3. Обработка и распространение Персональных данных 

осуществляется Исполнителем Акции, а также 

уполномоченными им лицами, с применением 

автоматизированных и неавтоматизированных средств 

обработки данных.  

17.4. Участник как субъект Персональных данных вправе 

получить иную информацию о лице, осуществляющем 

обработку и распространение его Персональных данных, в 

соответствии с Законом путем обращения к Исполнителю 

Акции. Участник имеет право на получение сведений об 

Исполнителе, о месте его нахождения, о наличии у него 

данных, относящихся к Персональным данным конкретного 

Участника, а также на ознакомление с такими 

Персональными данными, как в письменной форме, так и в 

устной форме посредством телефонной связи при 

достоверном подтверждении своей личности. 

17.5. Посредством регистрации на интернет-сайте Акции 

Участник выражает полное и безоговорочное согласие на 

предоставление своих Персональных данных Исполнителю 

Акции в том числе: на их обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение (в том числе на 

случай предъявления претензий), уточнение (обновление, 

изменение), использование (в том числе для целей вручения 

Призов, индивидуального общения с Участниками и 

предоставления информации и/или рекламы), 

обезличивание, блокирование и уничтожение. 

17.6. Посредством регистрации на интернет-сайте Акции 

Участник выражает полное и безоговорочное согласие на 

предоставление Исполнителю Акции права на 

распространение (неограниченную публикацию и передачу 

любым третьим лицам) своих Персональных данных, полу 

Исполнителем в ходе Акции. 



еркімен және өз мүддесінде өңдеуге және таратуға келісім 

беретінін растайды. Пайдаланушының осы Науқан 

ережелерін қабылдауы оның дербес деректерін өңдеуге 

және таратуға келісімі болып табылады. Пайдаланушы 

өзінің Дербес деректерін өңдеуге және таратуға келісімінің 

нақты, ақпараттандырылған және саналы екенін растайды. 

 

17.8. Қатысушы Науқанға қатыса отырып, Орындаушы 

және/немесе оның уәкілетті өкілі Қатысушының Дербес 

деректерін (ол туралы материалдарды) пайдалана отырып 

келіседі. 

 

17.9. Науқан барысында қатысушылар ұсынған барлық 

дербес деректерге қатысты, Науқанды Орындаушы 

олардың құпиялылық режимін сақтайды және ҚР Заңының 

11-бабына сәйкес дербес деректердің қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету бойынша шаралар қабылдайды. 

17.10. Қатысушы кез келген уақытта Науқанды 

Орындаушыға мынадай: data@e-promo.kz мекенжайы 

бойынша электрондық поштаға жіберілген хабарлама 

арқылы өз келісімін қайтарып алуға құқылы. 

17.11. Дербес деректерін Қатысушы Науқанды 

Орындаушыға (немесе оның өкіліне) ұсынған 

Қатысушының және/немесе өзге де субъектінің Дербес 

деректерді кері қайтарып алуы. Бұл ретте Дербес деректерді 

өңдеуге және/немесе таратуға берілген келісімді кері 

қайтарып алу автоматты түрде тиісті Қатысушының 

Науқаннан шығуына әкеп соқтырады және Жүлдені алу 

мүмкін емес етеді, себебі көрсетілген сәттен бастап ол 

Қатысушы болуын тоқтатады. Науқанды Орындаушы осы 

негізде осындай бұрынғы Қатысушыға Жүлдені беруден 

бас тартуға құқылы. Қатысушының және/немесе Дербес 

деректерін Науқанға қатысушы Науқанды Орындаушыға 

(немесе оның өкіліне) берген Дербес деректердің өзге 

17.7. Участник подтверждает, что самостоятельно 

принимает решение о предоставлении своих персональных 

данных и дает согласие на их обработку и распространение 

свободно, своей волей и в своем интересе. принятие 

настоящих правил акции пользователем является согласием 

на обработку и распространение его персональных данных. 

пользователь подтверждает, что согласие на обработку и 

распространение его персональных данных является 

конкретным, информированным и сознательным. 

17.8. Участвуя в акции, участник соглашается с 

использованием исполнителем акции и/или его 

уполномоченным представителем персональных данных 

участника (материалов о нем). 

17.9. В отношении всех персональных данных, 

предоставленных участниками в ходе акции, исполнителем 

акции соблюдается режим их конфиденциальности и 

принимаются меры по обеспечению безопасности 

персональных данных в    соответствии со ст. 11 Закона РК. 

17.10. Участник вправе отозвать свое Согласие в любое 

время путем уведомления, направленного Исполнителю 

Акции на электронную почту по адресу: data@e-promo.kz  

17.11. Отзыв Участником и/или иным субъектом 

Персональных данных, чьи Персональные данные были 

предоставлены Участником Исполнителю Акции (или его 

представителю). При этом такой отзыв Согласия на 

обработку и/или распространение Персональных данных 

автоматически влечет за собой выход соответствующего 

Участника из Акции и делает невозможным получение 

Приза, поскольку с указанного момента он перестает быть 

Участником. Исполнитель Акции вправе отказать такому 

бывшему Участнику в выдаче Приза на этом основании. 

После получения уведомления Участника и/или иного 

субъекта Персональных данных, чьи Персональные данные 

были предоставлены участником Акции Исполнителю 
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суъектісінің дербес деректерді өңдеуге және таратуға 

келісімді қайтарып алу туралы хабарламасын алғаннан 

кейін Науқанды Орындаушы оларды өңдеуді және таратуды 

тоқтатуға және Науқанды Орындаушының 

тапсырмасы/міндеті бойынша әрекет ететін тұлғаның 

мұндай өңдеуін (таратуын) тоқтатуды қамтамасыз етуге 

мінетті және егер Дербес деректерді өңдеу (тарату) 

мақсатында дербес деректерді сақтау енді талап етілмеген 

жағдайда, Науқанды Орындаушы Заңда көзделген 

негіздемелерде дербес деректер субъектісінің келісімінсіз 

дербес деректерді өңдеуді (таратуды) жүзеге асыруға 

құқылы болатын жағдайда қоспағанда, аталған кері 

қайтарып алу келіп түскен күннен бастап 90 (тоқсан) күннен 

аспайтын мерзімде Дербес деректерді жоюға немесе оларды 

жоюды қамтамасыз етуге (егер Дербес деректерді өңдеуді 

(таратуды) Науқанды Орындаушының тапсырмасы/міндеті 

бойынша әрекет ететін басқа тұлға жүзеге асырса) міндетті. 

17.12. Науқан ережелерінде көзделмеген барлық жағдайда 

Науқанға Тапсырыс беруші, Науқанды орындаушы және 

ғылымға қатысушылар Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады. 

Акции (или его представителю), об отзыве согласия на 

обработку и распространение персональных данных, 

Исполнитель Акции обязан прекратить их обработку и 

распространение и обеспечить прекращение такой обработки 

(распространения) лицом, действующим по 

поручению/заданию Исполнителя Акции и в случае, если 

сохранение персональных данных более не требуется для 

целей обработки (распространения) Персональных данных, 

уничтожить или обеспечить их уничтожение (если обработка 

(распространение) Персональных данных осуществляется 

другим лицом, действующим по поручению/заданию 

Исполнителя Акции) в срок, не превышающий 90 

(девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за 

исключением случаев, когда Исполнитель Акции вправе 

осуществлять обработку (распространение) персональных 

данных без согласия субъекта персональных данных на 

основаниях, предусмотренных Законом. 

17.12. Во всем, что не предусмотрено Правилами Акции, 

Заказчик Акции, Исполнитель Акции и Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством 

Республики Казахстан. 

 

 

 

 

 


