ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
«КРАСОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ С TIKKURILA»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Рекламная кампания «Красочное путешествие с Tikkurila » (далее «Акция»)
проводится среди неопределенного круга лиц в целях формирования и
поддержания интереса к интерьерным краскам «Tikkurila». Акция проводится
согласно изложенным условиям, далее- Правила, по правилам, установленным
для публичного обещания вознаграждения. Акция не является лотереей, игрой,
основанной на риске, тендером или аукционом. Акция направлена на
стимулирование реализации интерьерной краски Tikkurila и проводится в
отношении следующих интерьерных красок Tikkurila:
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Наименование
HARMONY A краска для интерьеров 2.7 л
HARMONY A краска для интерьеров 9 л
HARMONY C краска для интерьеров 2.7 л
HARMONY C краска для интерьеров 9 л
JOKER A матовая краска 2.7 л
JOKER A матовая краска 9 л
JOKER C матовая краска 2.7 л
JOKER C матовая краска 9 л
LUJA A 804 п/мат. краска 2.7 л
LUJA A 804 п/мат. краска 9 л
LUJA A 805 п/глян. краска 2.7 л
LUJA A 805 п/глян. краска 9,0 л
LUJA A матовая краска 2.7 л
LUJA A матовая краска 9 л
LUJA C 804 п/мат. краска 2.7 л
LUJA C 804 п/мат. краска 9 л
LUJA C 805 п/глян. краска 2.7 л
LUJA C 805 п/глян. краска 9 л
LUJA C матовая краска 2.7 л
LUJA C матовая краска 9 л
REMONTTI-ASSA A п/мат. краска 2.7 л
REMONTTI-ASSA A п/мат. краска 9 л
REMONTTI-ASSA C п/мат. краска 2.7 л
REMONTTI-ASSA C п/мат. краска 9 л
SIRO HIMMEA (СИРО МАТ) краска для потолков 2,7 л
SIRO HIMMEA (СИРО МАТ) краска для потолков 9 л
Краска для влажных помещений EURO EXTRA 20 A п/мат 2,7л
Краска для влажных помещений EURO EXTRA 20 A п/мат 9л
Краска для влажных помещений EURO EXTRA 20 С п/мат 2,7л
Краска для влажных помещений EURO EXTRA 20 С п/мат 9л
Краска для влажных помещений PROF EURO 20 A п/мат 2,7л
Краска для влажных помещений PROF EURO 20 C п/мат 2,7л
Краска для обоев и стен EURO TREND A мат 2,7л
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Краска для обоев и стен EURO TREND A мат 9л
Краска для обоев и стен EURO TREND С мат 2,7л
Краска для обоев и стен EURO TREND С мат 9л
Краска интер. стойкая к мытью EURO POWER 7A мат 2,7л
Краска интер. стойкая к мытью EURO POWER 7A мат 9л
Краска интерьерная EURO 2 VVA гл/мат 2,7л
Краска интерьерная EURO 3 C гл/мат 9л
Краска интерьерная EURO 7 A мат 2,7л
Краска интерьерная EURO 7 A мат 9л
Краска интерьерная EURO 7 C мат 9л
Краска интерьерная EURO MATT 3A гл/мат 2,7л
Краска интерьерная EURO MATT 3A гл/мат 9л
Краска интерьерная EURO MATT 3С гл/мат 2,7л
Краска интерьерная EURO MATT 3С гл/мат 9л
Краска интерьерная EURO SMART 2VVA гл/мат 2,7л
Краска интерьерная EURO SMART 2VVA гл/мат 9л
Краска интерьерная PERFECTA C гл/мат 9л
Краска интерьерная PERFECTA A гл/мат 9л
Краска интерьерная PERFECTA A гл/мат 2,7л
Краска интерьерная PERFECTA C гл/мат 2,7л

Вышеуказанные виды интерьерных красок под товарным знаком «Tikkurila»
(производства ТОО «Тиккурила» - Республика Казахстан, Tikkurila Oyj Финляндия, ООО «Тиккурила» - Российская Федерация) в специальной упаковке,
далее по тексту Правил собирательно именуемых «Краска»/«Краски».
Специальная упаковка Краски отличается от упаковки, в которой аналогичный
товар реализуется обычно, своим внешним видом, а именно, наличием стикера на
банке и крышке Краски с сообщением о проведении Акции и краткими условиями
Акции. Акция не преследует цели получения прибыли, либо иного дохода. Плата
за участие в Акции не взимается. Оплата покупки краски не является платой за
участие в Акции; призовой фонд Акции за счёт средств от продаж краски не
формируется.
1.2. Акция проводится на территории Республики Казахстан; адреса торговых
точек мест реализации краски опубликованы в общем доступе на сайте
производителя по адресу www.promotikkurila.kz.
1.3.Наличие краски необходимо уточнять непосредственно в торговой точке.
2. ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ
2.1. Организатором Акции является Товарищество с Ограниченной
Ответственностью «КМК ДРУЗЬЯ», (адрес: 050000 Республика Казахстан, г.
Алматы пр. Нурсултан Назарбаев, 124 офис. 13 (далее по тексту «Организатор»),
по заказу ТОО «Тиккурила» (далее – Заказчик Акции).
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
3.1. Акция проводится в сроки с «01» апреля 2018 года по «31» октября 2018 года
включительно, включающие в себя:
3.1.1. Период приема заявок на участие в Акции, срок совершения действий
для участия в Акции: с 01 апреля 2018 года с 00 часов 00 минут по времени
Астаны по 31 октября 2018 года до 23 часов 59 минут по времени Астаны
(далее по тексту – «Период приема заявок на участие в Акции»).

3.1.2. Срок выдачи призов Акции: до «30» ноября 2018 года включительно.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ И ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ
4.1. В Акции вправе принять участие дееспособные граждане Республики
Казахстан, проживающие на территории Республики Казахстан старше 18
(восемнадцати) лет (далее «Участник»),
4.2. В Акции не имеют права принимать участие работники и представители
Организатора Акции, аффилированные с ним лиц, работники других организаций,
причастных к организации и проведению Акции, работники ТОО «Тиккурила»,
работники магазинов, осуществляющих реализацию Краски, а также родственники
и члены семьи указанных лиц.
Лица, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют права на
участие в Акции и права на получение приза Акции.
4.3. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:
4.3.1. получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;
4.3.2. в случае признания обладателем приза – предоставления
соответствующего приза согласно настоящим Правилам Акции.
4.4. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в
Акции и получением приза, в установленные Правилами Акции сроки и порядке.
4.5. Участник, признанный обладателем приза, обязан по просьбе Организатора
принимать участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с
признанием обладателем соответствующего приза Акции, без выплаты за это
дополнительного вознаграждения, и безвозмездно предоставить Организатору
права на использование его имени, фамилии, и материалов, изготовленных в
связи с его участием в Акции, при распространении рекламной информации об
Акции. Авторские (смежные) права на полученные материалы принадлежат
Организатору.
4.6. Участник Акции обязан сохранять чеки на покупку краски и крышку от банки со
стикером, на котором напечатан направленный для участия в Акции код.
4.7. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции лицу,
которое в соответствии с настоящими Правилами не имеет права участия в
Акции. Организатор вправе отказать в выдаче приза лицу в случае выявления
факта несоответствия такого лица требованиям, предъявляемым к участникам
настоящей Акции, и/ или нарушения (несоблюдения) таким лицом Правил
настоящей Акции, исключающего возможность участия такого лица в процедуре
определения обладателя приза Акции, в том числе после признания указанного
лица обладателем приза Акции и публикации итогов проведения Акции.
4.8. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие
Правила
с
обязательной
публикацией
таких
изменений
на
сайте
www.promotikkurila.kz.
4.9. Организатор вправе досрочно прекратить и/или приостановить проведение
Акции, опубликовав на сайте www.promotikkurila.kz соответствующее сообщение,
или иным способом публично уведомить о таком решении не позднее чем за 3
(три) дня до наступления даты прекращения проведения Акции.
4.10. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные
переговоры либо иные контакты с участниками Акции, кроме случаев,
предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством
Республики Казахстан.
4.11. Организатор вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке признать
недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее
участие в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает
выгоду из любой подделки процесса участия в Акции, или же действует в

нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом или
осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или
причинять беспокойство Организатору или любому иному лицу, которое может
быть связано с настоящей Акцией.
4.12. Один участник может вправе зарегистрировать не более 15 кодов в неделю
и не более 60 кодов за весь период акции. Участники идентифицируются по
номеру сотового телефона, с которого был отправлен SMS-запрос на регистрацию
кода или который был указан при регистрации через сайт. В случае, если участник
пытается зарегистрировать 16-й код в неделю или 61-код за весь период акции, он
в ответ получает сообщение, что код не погашен в соответствии с условиями
акции.
5. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
5.1. Для участия в Акции необходимо выполнить в срок, прописанный в Разделе 3
настоящих Правил, следующие действия (порядок заключения договора на
участие):
5.1.1. приобрести не менее 1 (одной) банки интерьерной краски «Tikkurila»,
согласно перечня, указанного в п. 1.1. настоящих Правил с акционным стикером и
найти уникальный код под скретч слоем;
5.1.2. обнаружить на стикере, расположенном на крышке Краски, код под скретчслоем;
5.1.3. зарегистрировать код в период приема заявок Участника, одним любым из
следующих способов:
5.1.3.1. отправить SMS номер на номер 7102* в формате:
Уникальный код <пробел> имя <пробел> фамилия <пробел> город
Например: V9G4J 7T34X Григорий Ким Астана
Имя, фамилия, город – обязательные параметры
Примечание: уникальный код принимается системой и с пробелами, и без
пробелов.
Стоимость SMS для всех операторов сотовой сети Республики Казахстан – 7
тенге за 1 SMS в т.ч. НДС.
Участники, регистрирующие код посредством отправки SMS на короткий номер
7102, получают ответное сообщение в виде SMS;
В случае возникновения технических ошибок, а также если уникальный код не
удается отправить посредством SMS, участник вправе позвонить по
телефону бесплатной горячей линии 8 800 070 18 05 для Республики Казахстан.
Если код не был принят по техническим причинам, не зависящим от участника,
оператор может выдать новый уникальный код для регистрации.
5.1.3.2.
Заполнения
регистрационной
формы
на
интернет-сайте
www.promotikkurila.kz с указанием в ней своих персональных данных:
• номер сотового телефона;
• уникальный код;
• имя
• фамилия
• город
• согласие участника с условиями акции
• капча
участники, регистрирующие код через Интернет на сайте www.promotikkurila.kz,
получают ответное сообщение на экран своего персонального компьютера либо
другого устройства, через которое регистрируется код на сайте.
5.2. Совершение действий, прописанных в пункте 5.1. Правил, является акцептом
договора на участие в настоящей Акции, договор на участие в Акции считается

заключённым с момента отправки СМС-сообщения с кодом на короткий номер
7102/ завершения регистрации кода на сайте www.promotikkurila.kz при
совершении действий, прописанных в п.5.1.3. Правил. Заявка на участие в
настоящей Акции считается отправленной и рассматривается в случае
надлежащего выполнения всех действий, прописанных в п.5.1. настоящих Правил,
в частности, заполнения лицом собственных данных для регистрации кода на
сайте www.promotikkurila.kz (Организатором не рассматриваются заявки,
направленные лицом, указавшим в соответствующих полях для регистрации
инициалы, аббревиатуры и/ или имена вымышленных персонажей и/ или иные
сведения, которые не могут быть фамилией/ именем/ отчеством).
5.3. Один код может быть зарегистрирован любым указанным в пункте 5.1.3.
способом один раз. Указание при регистрации в порядке, определённом п.5.1.3.
настоящих Правил, кода, ранее зарегистрированного для участия в Акции/
отправка СМС-сообщения с кодом, ранее зарегистрированным для участия в
Акции, в качестве заявки на участие в Акции не рассматривается, и права на
участие в Акции не даёт. Споры, возникающие при указании кодов, в т.ч.
связанные с тем, кем была приобретена краска, к крышке которого был
прикреплён стикер со спорным кодом, Организатором не принимаются и не
рассматриваются.
5.4. При регистрации кодов в порядке, установленном п. 5.1.3. Правил,
принимаются исключительно коды, которые могут быть идентифицированы как
коды, используемые при проведении настоящей Акции.
5.5. Лица, замеченные в неоднократном указании при регистрации на сайте
www.promotikkurila.kz в соответствующих полях символов/знаков, содержание
которых не может быть идентифицировано как коды, используемые при
проведении настоящей Акции, а равно в помещении в полях для заполнения
надписи, рисунка или знака экстремистского, непристойного, вульгарного, или
оскорбительного характера, отстраняются от участия в настоящей Акции. Равно
отстраняются от участия в настоящей Акции лица, замеченные в неоднократной
отправке СМС-сообщений на короткий номер 7102, содержание которых не может
быть идентифицировано как коды, используемые при проведении настоящей
Акции, а равно содержащих высказывания/рисунки/знаки экстремистского,
непристойного, вульгарного, или оскорбительного характера.
Идентификация для этих целей может проводиться по IP адресу устройства, с
которого заполнялись поля для регистрации на сайте www.promotikkurila.kz.
5.6. Если Участник Акции вводит подряд 5 (пять) неверных кодов в строке ввода
кодов на сайте www.promotikkurila.kz или присылает 5 (пять) СМС-сообщений
подряд, содержащих неправильный код, то Участник блокируется от участия в
Акции на 24 часа. Если блокировка Участника происходит 3 (три) раза в течение
срока проведения Акции, то Участник лишается права участвовать в Акции в
дальнейшем.
5.7. Решение об отстранении лица от участия в Акции обжалованию не подлежит;
Организатор оставляет за собой право не объявлять причину отстранения лица от
участия в Акции, и не вступает в какие-либо переговоры с лицами, отстранёнными
от участия в Акции.
6. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ
6.1. Призовой фонд Акции формируется за счет денежных средств Организатора
Акции и состоит из следующих Призов:
6.1.1. Главный приз – Сертификат на туристическое путешествие на двоих
номиналом 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) тенге – 2 (две) штуки за весь
период акции.

Второстепенные призы:
Телевизор – 2 (две) штуки за весь период акции.
Домашний кинотеатр 2 (две) штуки за весь период акции.
Камера GoPro - 2 (две) штуки за весь период акции.
Ежедневные призы 500 тенге на мобильный телефон (платеж в пользу
Операторов
сотовой связи в целях пополнения лицевых счетов их абонентов – призеров
Акции, 1500 (одна тысяча пятьсот) штук за весь период акции;
6.2. Оплата налогов производится согласно законодательству Республики
Казахстан.
6.3. Обязательства Организатора по выдаче призов участникам Акции ограничены
призовым фондом, прописанным в п.6.1.
6.1.2.
•
•
•
6.1.3.

7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЛАДАТЕЛЕЙ (РАСПРЕДЕЛЕНИЯ) ПРИЗОВ
АКЦИИ
7.1. Розыгрыш ежедневных призов проводится следующим образом:
7.1.1. Ежедневно в течение суток, Участникам акции случайным образом в момент
успешной регистрации кода может поступить сообщения о выигрыше приза 500
(пятьсот) тенге.
7.1.2. Начисление ежедневных призов на баланс телефона происходит в течение
15 минут после уведомления о выигрыше за исключением случаев, когда
начисление может быть произведено с задержкой в связи с возникшими
техническими проблемами на стороне провайдеров мобильной связи.
7.1.3. Организатор не несет ответственность за технические сбои на стороне
Провайдеров мобильных сетей.
7.1.4. Один участник может выиграть один подарок в сутки, но не более
пятнадцати за весь период акции. Обладатель ежедневного приза участвует в
розыгрыше Главных и Второстепенных призов.
7.2. В количестве 2 (двух) раз, за период активности, в утвержденные
Организатором даты, указанные в п. 7.4. в присутствии нотариуса и членов
тиражной комиссии, состоящей из представителей Организатора Акции,
проводится распределение Главных и Второстепенных призов среди участников,
путем случайного определения, с помощью специальной компьютерной
программы. При определении победителей Организатор Акции выбирает
основного и двух резервных победителей на каждый приз.
7.3. После определения Победителя комиссия подписывает протокол о
распределении главных и второстепенных призов, удостоверяемый нотариусом.
7.4. Даты розыгрышей и количество Главных и Второстепенных подарков:
Дата розыгрыша

12 июля 2018

09 ноября 2018

Приз
Сертификат на туристическое
путешествие. Эквивалент
сертификата 750 000 (семьсот
пятьдесят тысяч) тенге.
Телевизор
Домашний кинотеатр
Камера GoPro
Сертификат на туристическое
путешествие. Эквивалент
сертификата 750 000 (семьсот

Количество
призов
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука

пятьдесят тысяч) тенге.
Телевизор
Домашний кинотеатр
Камера GoPro

1 штука
1 штука
1 штука

7.5. Один участник за весь период Акции может выиграть, 1 (один)
второстепенный приз и 1 (один) главный приз за весь период активности.
Идентификация участников для этих целей проводится по номерам мобильных
телефонов, с которых были направлены коды и указанным при регистрации кода в
порядке, прописанном в п. 5.1.3. Правил
7.6. После определения победителя для получения Главного и Второстепенного
призов
осуществляется оповещение Организатором Акции выигравшего Участника Акции
путем телефонного звонка на абонентский номер оператора сотовой связи, с
которого был зарегистрирован выигравший Код путем отправки СМС-сообщения
или который был указан в регистрационной форме Участника Акции,
зарегистрировавшего выигравший Код на Сайте. В случае если Организатор
Акции не может связаться с победителем в течение 72 (семидесяти двух) часов с
момента определения такого победителя, указанное лицо лишается права на
соответствующий приз и Организатор Акции связывается с резервным
победителем для присуждения ему приза. В случае если Организатор Акции не
может в течение вышеуказанного срока связаться с резервными победителями, то
такие победители лишаются права на соответствующий приз и Заказчик Акции
вправе распорядится таким призом по своему усмотрению.
8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ АКЦИИ
8.1. Для получения второстепенного и/или главного приза, победителю
необходимо:
8.1.1. Предъявить Организатору фискальный/товарный чек о покупке интерьерной
краски «Tikkurila», из перечня, указанного в п. 2 настоящих Правил и крышку с
акционным стикером.
8.1.2. Не позднее 10 (десяти) календарных дней, с момента уведомления о
выигрыше предоставить Организатору Акции Копию удостоверения личности с
обязательным указанием ИИН;
8.2. Второстепенный приз будет вручен победителю в офисе Организатора в
городе Алматы. В случае, если Победителем станет участник другого города, то
приз будет вручен в офисе уполномоченного представителя организатора. Адрес
офиса, дата и время будет предварительно согласованы с Победителем. При
получении приза необходимо предъявить оригинал документа, удостоверяющего
личность. Победитель должен присутствовать лично. В ином случае в выдаче
приза будет отказано.
8.3. Главный приз будет вручен в городе Алматы. В случае, если Победителем
станет участник другого города, то Победитель должен прибыть в г. Алматы в
срок, заранее оговоренный Организатором Акции для получения Главного приза и
переговоров с туристическим оператором о подготовке к поездке. Все расходы,
связанные с приездом и нахождением в г. Алматы, Победитель берет на себя.
8.4. Главный приз – туристический сертификат номиналом 750 000 (семьсот
пятьдесят тысяч тенге), дает право победителю самостоятельно выбрать страну,
класс перелета, место проживания и прочие услуги, связанные с путешествием. В
случае, если сумма туристических услуг превышает сумму сертификата, то
разница оплачивается победителем самостоятельно. Если сумма туристических

услуг меньше суммы в сертификате, то разница не может быть востребована в
денежном эквиваленте.
8.5. Срок действия Туристического сертификата 6 (шесть) месяцев. Участник
может использовать Главный приз только в течение Срока действия сертификата.
Срок действия сертификата по желанию или по просьбе Победителя не
переносится и не продлевается.
8.6. Отсутствие возможности связаться с Участником по мобильным номерам,
указанным при регистрации, по независящим от Организатора Акции причинам, и
не получение Приза до 1 марта 2017 года считается отказом Участника от
получения Приза. По истечении срока, указанного в настоящем пункте, Приз не
может быть востребован Участником.
8.7. Организатор Акции не несет ответственность за:
8.7.1. Невыполнение (несвоевременное выполнение) Участниками обязанностей,
связанных с участием в Акции и получением Призов;
8.7.2. Не ознакомление Участников с Правилами проведения и условиями участия
в Акции, а равно их не ознакомление с результатами проведения Акции;
8.7.3. Неполучение от Участников писем, звонков, факсимильных и/или
электронных сообщений, в том числе по вине почтовой службы, организаций
связи, в результате технических проблем и/или мошенничества в сети Интернет
и/или каналов связи, используемых при проведении Акции;
8.7.4. Неполучение (несвоевременное получение) от Участников документов и/или
сведений, необходимых для получения Призов;
8.7.5. Неполучение от участников неполных и/или некорректных контактных и/или
иных сведений, необходимых в целях проведения Акции и передачи Призов.
9. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРАВИЛАХ ПРОВЕДЕНИЯ И
РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
9.1. Участники информируются об условиях Акции путём размещения
соответствующей информации:
- на упаковке краски (на стикере),
- на сайте www.promotikkurila.kz,
- а также иными способами по выбору Организатора Акции.
9.2. Информация о результатах проведения Акции – участниках, признанных
обладателями призов Акции, публикуется на сайте www.promotikkurila.kz в сроки
проведения настоящей Акции.
10. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
10.1. Принимая участие в Акции, участник, действуя своей волей и в своем
интересе, даёт согласие Организатору на обработку своих персональных данных.
Персональные данные собираются с целью организации проведения настоящей
Акции, направления Участникам сообщений о том, что участник стал
Победителем согласно настоящим Правилам, отправки Участникам призов,
рекламных предложений, общения с Участниками, а также с целью проведения
маркетингового анализа и подготовки статистической информации, выполнения
функции налогового агента (при необходимости), а также с иными целями,
указанными в настоящих Правилах.
10.2. Согласие Участника на обработку персональных данных действительно с
момента регистрации кода до момента отзыва согласия на обработку
персональных данных.

10.3. Участник Акции вправе отозвать свое согласие, направив подписанное
письменное уведомление об отзыве по адресу: Республика Казахстан, 050000, г.
Алматы, пр. Нурсултан Назарбаев, 124 офис 13, указав в уведомлении свои
фамилию, имя, отчество, дату рождения и адрес, которые Участник сообщал для
участия в Акции в числе своих регистрационных данных.
10.4. В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор Акции и
уполномоченные ими лица прекращают обработку персональных данных такого
Участника и уничтожают персональные данные в срок, не превышающий трех
рабочих дней с даты поступления отзыва. Организатор Акции не несет
ответственность за неисполнение действий, связанных с проведением Акции,
если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных
данных Участника в результате их отзыва участником.
10.5. Персональные данные участников, предоставляемые по запросу
Организатора Акции: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, номер
мобильного телефона и/или адрес электронной почты, данные удостоверения
личности, адрес места жительства, номер ИИН, номер банковского счета.
10.6. Согласие даётся на совершение следующих действий с персональными
данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование; распространение в случаях и в объеме,
предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящими
Правилами; обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
10.7. Персональные данные участников, не признанных обладателями призов
Акции, хранятся в порядке, установленном законодательством Республики
Казахстан, в срок до 31.10.2019, персональные данные участников, получивших
призы Акции, хранятся в срок до 31.10.2024. По истечении срока хранения
персональные данные подлежат уничтожению.
10.8. Организатор не несет ответственность за технические сбои, связанные с
регистрацией Участников и другими вопросами.
11. ИНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ
11.1. Во всём, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и
участники Акции руководствуются действующим законодательством Республики
Казахстан.
11.2. Организатор не несёт ответственности перед участниками, в том числе
перед лицами, признанными обладателями призов Акции, в следующих случаях:
11.2.1. несвоевременного уведомления участника о признании его обладателем
приза Акции по причине, не зависящей от Организатора;
11.2.2. сбоя работы операторов/ провайдеров в сети интернет, к которым
подключён участник Акции, препятствующих участию в настоящей Акции;
11.2.3. сбоя в электронных системах связи, включая сеть интернет, приведших к
потере электронных данных Акции;
11.2.4. наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих
на выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их
исполнение Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки,
землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии;
распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора
объективные причины;
11.2.5. неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками своих
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;
11.2.6. за действия (бездействия), а также ошибки участников Акции, а также
потенциальных участников Акции.

11.3. Организатор не несёт ответственности в случае, если обладатель приза
Акции не может осуществить его получение в порядке, установленном
настоящими Правилами, по причинам, не связанным с выполнением
Организатором своих обязанностей.
11.4. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных
для совершения действий настоящими Правилами. Претензии в связи с
пропуском сроков не принимаются, приз Акции по истечению срока выдачи призов
Акции не выдаётся.
11.5. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах.
Все прочие расходы, связанные с участием в Акции (покупка краски, отправка
СМС-сообщений), участники Акции несут самостоятельно и за собственный счёт.
11.6. Ознакомиться с правилами и условиями проведения Акции можно на
интернет-сайте www.promotikkurila.kz или через информационную горячую линию
8 800 070 18 05 (бесплатно по Казахстану).
11.7. Режим работы бесплатной информационной горячей линии в период
проведения Акции с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00.
11.8. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает ознакомление и свое
согласие со всеми Правилами проведения и условиями участия в Акции, в том
числе подтверждает свое согласие с тем, что в случае признания его
Победителем Акции информация о факте признания Победителем, его фамилия,
имя, отчество и город проживания будут опубликованы Организатором Акции.
11.9. Своей регистрацией на интернет-сайте www.promotikkurila.kz или путем
отправки SMS на короткий номер 7102 Участник подтверждает, что является
дееспособным гражданином Республики Казахстан, что он сообщил собственные
и достоверные данные и дает согласие на получение информации о рекламных
акциях, подарках, образцов продукции и других предложений от Организатора
Акции.
11.10. Уплата налогов на призы, получаемые Участниками в ходе проведения
Акции, осуществляется в соответствии с законодательством Республики
Казахстан;
11.11.Организатор Акции вправе самостоятельно изменить условия проведения
Акции.
11.12. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие с
настоящими
Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.

•

АКЦИЯ «Красочное путешествие с Tikkurila»
• www.promotikkurila.kz
Информационная горячая линия 8 800 070 18 05 (бесплатно по Казахстану)

«TIKKURILA-МЕН БОЯУҒА ТОЛЫ САЯХАТ» АКЦИЯСЫН
ӨТКІЗУ ЕРЕЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ҚАТЫСУ ШАРТТАРЫ
1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1. «Tikkurila-мен бояуға толы саяхат» (әрі қарай «Акция») іс-шарасы «Tikkurila»
интерьерлік бояуларына деген қызығушылықты қалыптастыру және оны қолдау
мақсатында адамдардың белгісіз тобы арасында өткізіледі. Акция баяндалған
шарттарға сәйкес, әрі қарай – Ережелер, жұрт алдындағы уәделік сыйақы үшін
белгіленген ережелер бойынша өткізіледі. Акция тәуекелге негізделген лотерея,
ойын, тендер немесе аукцион болып табылмайды. Акция Tikkurila интерьерлік
бояуларын өткізуді ынталандыруға бағытталған және төмендегі Tikkurila
интерьерлік бояуларына қатысты өткізіледі:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
52
53
25

Атауы
HARMONY A интерьерлерге арналған бояу 2.7 л
HARMONY A интерьерлерге арналған бояу 9 л
HARMONY C интерьерлерге арналған бояу 2.7 л
HARMONY C интерьерлерге арналған бояу 9 л
JOKER A күңгірт бояу 2.7 л
JOKER A күңгірт бояу 9 л
JOKER C күңгірт бояу 2.7 л
JOKER C күңгірт бояу 9 л
LUJA A 804 жартылай күңгірт бояу 2.7 л
LUJA A 804 жартылай күңгірт бояу 9 л
LUJA A 805 жартылай жылтыр бояу 2.7 л
LUJA A 805 жартылай жылтыр бояу 9,0 л
LUJA A күңгірт бояу 2.7 л
LUJA A күңгірт бояу 9 л
LUJA C 804 жартылай күңгірт бояу 2.7 л
LUJA C 804 жартылай күңгірт бояу 9 л
LUJA C 805 жартылай жылтыр бояу 2.7 л
LUJA C 805 жартылай жылтыр бояу 9 л
LUJA C күңгірт бояу 2.7 л
LUJA C күңгірт бояу 9 л
REMONTTI-ASSA A жартылай күңгірт бояу 2.7 л
REMONTTI-ASSA A жартылай күңгірт бояу 9 л
REMONTTI-ASSA C жартылай күңгірт бояу 2.7 л
REMONTTI-ASSA C жартылай күңгірт бояу 9 л
SIRO HIMMEA (СИРО МАТ) төбелерге арналған бояу 2,7 л
SIRO HIMMEA (СИРО МАТ) төбелерге арналған бояу 9 л
EURO EXTRA 20 A ылғалды бөлмелерге арналған жартылай
күңгірт бояу 2,7л
26 EURO EXTRA 20 A ылғалды бөлмелерге арналған жартылай
күңгірт бояу 9л
27 EURO EXTRA 20 С ылғалды бөлмелерге арналған жартылай
күңгірт бояу 2,7л
28 EURO EXTRA 20 С ылғалды бөлмелерге арналған жартылай

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

күңгірт бояу 9л
PROF EURO 20 A ылғалды бөлмелерге арналған жартылай
күңгірт бояу 2,7л
PROF EURO 20 C ылғалды бөлмелерге арналған жартылай
күңгірт бояу 2,7л
EURO TREND A тұсқағаздар мен қабырғаларға арналған
күңгірт бояу 2,7л
EURO TREND A тұсқағаздар мен қабырғаларға арналған
күңгірт бояу 9л
EURO TREND С тұсқағаздар мен қабырғаларға арналған
күңгірт бояу 2,7л
EURO TREND С тұсқағаздар мен қабырғаларға арналған
күңгірт бояу 9л
EURO POWER 7A интерьерге арналған жууға төзімді күңгірт
бояу 2,7л
EURO POWER 7A интерьерге арналған жууға төзімді күңгірт
бояу 9л
EURO 2 VVA интерьерлік қою күңгірт бояу 2,7л
EURO 3 C интерьерлік қою күңгірт бояу 9л
EURO 7 A интерьерлік күңгірт бояу 2,7л
EURO 7 A интерьерлік күңгірт бояу 9л
EURO 7 C интерьерлік күңгірт бояу 9л
EURO MATT 3A интерьерлік қою күңгірт бояу 2,7л
EURO MATT 3A интерьерлік қою күңгірт бояу 9л
EURO MATT 3С интерьерлік қою күңгірт бояу 2,7л
EURO MATT 3С интерьерлік қою күңгірт бояу 9л
EURO SMART 2VVA интерьерлік қою күңгірт бояу 2,7л
EURO SMART 2VVA интерьерлік қою күңгірт бояу 9л
PERFECTA C интерьерлік қою күңгірт бояу 9л
PERFECTA A интерьерлік қою күңгірт бояу 9л
PERFECTA A интерьерлік қою күңгірт бояу 2,7л
PERFECTA C интерьерлік қою күңгірт бояу 2,7л

«Tikkurila» тауар белгісінің («Тиккурила» ЖШС, Қазақстан Республикасы, Tikkurila
Oyj – Финляндия, «Тиккурила» ЖШҚ – Ресей Федерациясы өндірген) интерьерлік
бояуларының жоғарыда аталған түрлері арнайы қаптамада, әрі қарай
Ережелердің мәтіні бойынша жинақталып «Бояу»/«Бояулар» деп аталады.
Бояудың арнайы қаптамасы әдетте ұқсас тауар сатылатын қаптамадан өзінің
сыртқы түрімен, атап айтқанда, құтысында және қақпағында Акцияның өткізілуі
және Акцияның қысқаша шарттары туралы хабарлама бар стикердің болуымен
ерекшеленеді. Акция пайда немесе өзге табыс көру мақсатын көздемейді. Акцияға
қатысу үшін төлем алынбайды. Бояуды сатып алу төлемі Акцияға қатысу үшін
төлем болып табылмайды; Акцияның жүлде қоры бояуларды сатудан түскен
қаражат есебінен құралмайды.
1.2. Акция Қазақстан Республикасының аумағында өткізіледі; бояуларды сату
орындарының сауда нүктелерінің мекенжайлары www.promotikkurila.kz адресі
бойынша өндірушінің ашық сайтында жарияланған.
1.3.Бояудың бар-жоғын тікелей сауда нүктесінен анықтау қажет.
2. АКЦИЯ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫСЫ

2.1. Акция ұйымдастырушысы «Тиккурила» ЖШС тапсырысы бойынша (әрі қарай –
Акцияға Тапсырыс беруші) «ДОСТАР МКК» Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігі
болып табылады, (мекенжайы: 050059 Қазақстан Республикасы, Алматы қ.,
Нұрсұлтан Назарбаев д-лы, 124, 13-кеңсе (әрі қарай мәтін бойынша
«Ұйымдастырушы»).
3. АКЦИЯНЫҢ ӨТКІЗІЛУ МЕРЗІМДЕРІ
3.1. Акция соңғы күнді қоса 2018 жылдың «01» сәуірінен 2018 жылдың «31»
қазанына дейінгі мерзімде өткізіледі, оған кіретіні:
3.1.1. Акцияға қатысуға өтінімдерді қабылдау кезеңі, Акцияға қатысу үшін
әрекеттер жасау мерзімі: 2018 жылдың 01 сәуіріндегі Астана уақыты
бойынша 00 сағат 00 минуттан бастап 2018 жылдың 31 қазанындағы Астана
уақытымен 23 сағат 59 минутқа дейін (әрі қарай мәтін бойынша – «Акцияға
қатысуға өтінімдерді қабылдау кезеңі»).
3.1.2. Акция жүлделерін беру мерзімі: соңғы күнді қоса 2018 жылдың «30»
қарашасы.
4. АКЦИЯ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫСЫНЫҢ ЖӘНЕ ҚАТЫСУШЫЛАРЫНЫҢ
ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
4.1. Акцияға Қазақстан Республикасының аумағында тұратын, жасы 18 (он
сегізден) асқан Қазақстан Республикасының әрекетке қабілетті азаматтары (әрі
қарай «Қатысушы») қатысуға құқылы.
4.2. Акцияға Акция Ұйымдастырушысының қызметкерлері мен өкілдерінің, оның
үлестес тұлғалары, Акцияны ұйымдастыру мен оны өткізуге қатысы бар өзге
ұйымдардың қызметкерлері, «Тиккурила» ЖШС-нің қызметкерлері, Бояуды
өткізетін дүкендердің қызметкерлері, сондай-ақ аталған тұлғалардың туыстары
мен отбасы мүшелерінің қатысуға құқығы жоқ.
Жоғарыда аталған талаптарға сәйкес келмейтін тұлғалардың Акцияға қатысуға
және Акция жүлдесін алуға құқығы жоқ.
4.3. Акция Қатысушысы Акция Ұйымдастырушысынан:
4.3.1. Акция Ережелеріне сәйкес Акция туралы ақпарат алуды;
4.3.2. жүлде иесі деп танылған жағдайда – Акцияның осы Ережелеріне
сәйкес тиісті жүлдені беруді талап етуге құқылы.
4.4. Акция қатысушылары Акция Ережелерімен белгіленген мерзімде және
тәртіпте жүлдені алуға және Акцияға қатысуға байланысты барлық әрекеттерді
орындауға міндетті.
4.5. Жүлденің иесі деп танылған қатысушы, Ұйымдастырушының өтініші бойынша,
Акцияның тиісті жүлдесінің иесі деп танылуына байланысты, сұхбаттасуға, фотожәне бейнетүсірілімге қатысуға, осы үшін қосымша сыйақы төленбестен және
Ұйымдастырушыға оның атын, тегін және оның Акция туралы жарнамалық
ақпаратты тарату кезінде Акцияға қатысуына байланысты дайындалған
материалдарды
пайдалану
құқығын
тегін
беруге
міндетті.
Алынған
материалдардың авторлық (сабақтас) құқықтары Ұйымдастырушының меншігі
болып табылады.
4.6. Акция қатысушысы бояу сатып алынған чектерді және Акцияға қатысуға
бағытталған код басылған стикері бар құтының қақпағын сақтауға міндетті.
4.7. Осы Ережелерге сәйкес Акцияға қатысуға құқығы жоқ тұлғаның Акцияға
қатысуынан бас тарту құқығын Ұйымдастырушы өзіне қалдырады. Осы Акцияның
қатысушыларына қойылатын талаптарға тұлғаның сәйкес келмеу фактісі
анықталған және/немесе осындай тұлғаның Акция жүлдесінің иесін анықтау
рәсіміне қатысу мүмкіндігін болдырмайтын, соның ішінде аталған тұлғаны Акция
жүлдесінің иесі деп танығаннан кейін және Акцияның өткізілу қорытындылары

жариялағаннан кейін, осындай тұлға осы Акция Ережелерін бұзған (сақтамаған)
жағдайда, Ұйымдастырушы осындай тұлғаға жүлдені беруден бас тартуға құқылы.
4.8.
Осы
Ережелерге
өзгертулер
енгізу,
осындай
өзгертулерді
www.promotikkurila.kz міндетті түрде жариялау құқығын Ұйымдастырушы өзіне
қалдырады.
4.9. Ұйымдастырушы www.promotikkurila.kz сайтында тиісті хабарлама жариялау
немесе осындай шешім туралы өзге тәсілмен Акцияның өткізілуін тоқтату күні
басталғанға дейін 3 (үш) күн бұрын кешіктірмей жұрт алдында хабарлау арқылы,
Акцияның өткізілуін мерзімінен бұрын тоқтатуға және/немесе кідірте тұруға
құқылы.
4.10. Акция Ұйымдастырушысы осы Ережелерде, Қазақстан Республикасының
қолданыстағы заңнамасында қарастырылған жағдайларды қоспағанда, Акция
қатысушыларымен жазбаша келіссөздер немесе өзге де байланыс жасамау
құқығын өзіне қалдырады.
4.11. Акцияға қатысудың кез келген жасанды үрдісінен пайда шығаратын немесе
жалған көрсететін немесе осы Ережелерді бұзу үшін әрекет ететін, деструктивті
тәсілмен әрекет ететін немесе Ұйымдастырушыны немесе осы Акцияға қатысы
болуы мүмкін кез келген тұлғаны ренжіту, балағаттау, бопсалау немесе мазасын
келтіру ниетімен әрекет ететін кез келген тұлғаның қатысуға берген барлық
өтінімдерін, Ұйымдастырушы өз білгенінше, біржақты тәртіпте жарамсыз деп
тануға, сондай-ақ осы Акцияға әрі қарай қатысуына тыйым салуға құқылы.
4.12. Бір қатысушы аптасына ең көбі 15 код және акцияның бүкіл өткізілу кезеңіне
ең көбі 60 код тіркеуге құқылы. Қатысушылар кодты тіркеу үшін SMS-сұрақ
жіберілген немесе сайт арқылы тіркеу кезінде көрсетілген ұялы телефонның нөмірі
бойынша сәйкестендіріледі. Егер қатысушы бір аптада 16-шы кодты немесе
акцияның бүкіл өткізілу кезеңінде 61-ші кодты тіркеуге тырысқан жағдайда, ол
акция шарттарына сәйкес код өтелмеді деген хабарлама-жауап алады.
5. АКЦИЯҒА ҚАТЫСУ ҮШІН ӘРЕКЕТТЕР ЖАСАУ ТӘРТІБІ
5.1. Акцияға қатысу үшін осы Ережелердің 3-бөлімінде жазылған мерзімде
төмендегі әрекеттерді орындау қажет (қатысу шартын жасау тәртібі):
5.1.1. осы Ережелердің 1.1.-т. көрсетілген акциялық стикері бар «Tikkurila»
интерьерлік бояуының ең кемі 1 (бір) құтысын сатып алу және скретч-қабаттың
астынан бірегей кодты табу;
5.1.2. бояудың қақпағында орналасқан стикердегі скретч-қабат астындағы кодты
табу;
5.1.3. төмендегі кез келген бір әдіс арқылы Қатысушының өтінімдерін қабылдау
кезеңінде кодты тіркеу:
5.1.3.1. 7102* нөміріне мына форматта SMS жіберу:
Бірегей код <бос орын> аты <бос орын> тегі <бос орын> қала
Мысалы:
V9G4J 7T34X Григорий Ким Астана
Аты, тегі, қала – міндетті параметрлер
Ескерту: бірегей кодты жүйе бос орынмен де, бос орынсыз да қабылдайды.
Қазақстан Республикасының барлық ұялы байланыс операторлары үшін SMS құны
– 1 SMS үшін 7 теңге, с.і. ҚҚС.
7102 қысқа нөміріне SMS жіберу арқылы код тіркеуші қатысушылар, SMS түрінде
жауап-хабарлама алады;
Техникалық қателіктер туындаған жағдайда, сондай-ақ егер SMS арқылы бірегей
кодты жіберу мүмкін болмаса, қатысушы Қазақстан Республикасы үшін 8 800 070
18 05 тегін жедел желі телефоны бойынша қоңырау шалуға құқылы. Егер
қатысушыға қатысы жоқ техникалық себептермен код қабылданбаған болса,
оператор тіркеу үшін жаңа бірегей код беруі мүмкін.

5.1.3.2. www.promotikkurila.kz интернет-сайтында өзінің жеке деректерін көрсете
отырып тіркеу нысанын толтыру:
• ұялы телефон нөмірі;
• бірегей код;
• аты
• тегі
• қала
• қатысушының акция шарттарымен келісімі
• капча
Интернет арқылы www.promotikkurila.kz сайтында код тіркеуші қатысушылар, өзінің
дербес компьютерінің немесе сайтта кодты тіркеген басқа құрылғының экранына
жауап-хабарлама алады.
5.2. Ережелердің 5.1.-тармағында сипатталған әрекеттерді жасау осы Акцияға
қатысу шартының акцептісі болып табылады, 7102 қысқа нөміріне коды бар СМСхабарлама жіберген / Ережелердің 5.1.3.-т. сипатталған әрекеттерді жасау кезінде
www.promotikkurila.kz сайтында кодты тіркеу аяқталған сәттен бастап Акцияға
қатысу шарты жасалған болып есептеледі. Осы Ережелердің 5.1.-т. сипатталған
барлық әрекеттерді тиісті орындаған, соның ішінде www.promotikkurila.kz сайтында
кодты тіркеу үшін тұлға өз деректерін толтырған жағдайда, Осы Акцияға қатысуға
өтінім жіберілген болып есептеледі және қарастырылады (Ұйымдастырушы
тіркеуге
арналған
тиісті
жолдарда
аты-жөнінің
бірінші
әріптерін,
аббревиатураларды және/немесе ойдан шығарылған кейіпкерлердің аттарын
және/немесе тегі/аты/әкесінің аты болуы мүмкін емес басқа да мәліметтерді
көрсеткен тұлғаның жіберген өтінімдерін қарастырмайды).
5.3. Бір код 5.1.3.-т. көрсетілген әдістердің кез келгенімен бір рет тіркелуі мүмкін.
Осы Ережелердің 5.1.3.-т. белгіленген тәртіпте тіркелу үшін Акцияға қатысу үшін
бұрын тіркелген кодты көрсету / Акцияға қатысу үшін бұрын тіркелген коды бар
СМС-хабарлама жіберу, Акцияға қатысу үшін өтінім ретінде қаралмайды және
Акцияға қатысу құқығын бермейді. Кодтарды көрсету кезінде туындаған, с.і.
қақпағына даулы коды бар стикер жапсырылған бояуды кімнің сатып алғанына
қатысты дауларды Ұйымдастырушы қабылдамайды және қарастырмайды.
5.4. Ережелердің 5.1.3.-т. белгіленген тәртіпте кодтарды тіркеу кезінде, осы
Акцияны өткізу кезінде пайдаланатын кодтар ретінде сәйкестендірілуі мүмкін
кодтар ғана қабылданады.
5.5. www.promotikkurila.kzсайтындағы тиісті жолдарда осы Акцияны өткізу үшін
бірнеше рет кодтар ретінде сәйкестендірілмейтін мазмұндағы белгілерді, сондайақ толтыруға арналған жолдарға жазуларды, суретті немесе экстремистік, ерсі,
дөрекі немесе қорлаушы сипаттағы белгілерді орналастырған тұлғалар осы
Акцияға қатысудан шеттетіледі. Сондай-ақ 7102 қысқа нөміріне осы
Акцияны өткізу кезінде пайдаланатын кодтар ретінде сәйкестендірілмейтін
мазмұндағы, сондай-ақ экстримистік, ерсі, дөрекі немесе қорлаушы сипаттағы
пікірлер / суреттер / белгілер мазмұнындағы СМС-хабарламаны бірнеше рет
жіберген тұлға да осы Акцияға қатысудан шеттетіледі.
Осы мақсаттар үшін сәйкестендіру www.promotikkurila.kz сайтында тіркеуге
арналған жолдар толтырылған құрылғының IP мекен-жайы бойынша жүргізілуі
мүмкін.
5.6. Егер Акция Қатысушысы www.promotikkurila.kz сайтында кодтарды енгізу
жолында қатарынан 5 (бес) рет кодты қате енгізсе немесе код қате жазылған СМСхабарламаны қатарынан 5 (бес) рет жіберсе, онда Қатысушы Акцияға қатысуға 24
сағатқа бұғатталады. Егер Акцияның өткізілу мерзімі ішінде Қатысушы 3 (үш) рет
бұғатталатын болса, онда Қатысушы әрі қарай Акцияға қатысу құқығынан
айырылады.

5.7. Акцияға қатыстырудан тұлғаларды шеттету туралы шешімге шағым
түсірілмейді; тұлғаны Акцияға қатыстырудан шеттету себебін жарияламау құқығын
Ұйымдастырушы өзіне қалдырады және Акцияға қатыстырудан шеттетілген
тұлғалармен қандай да бір келіссөздер жүргізбейді.
6. АКЦИЯНЫҢ ЖҮЛДЕ ҚОРЫ
6.1. Акцияның жүлде қоры Акция Ұйымдастырушысының ақшалай қаражаты
есебінен құрылады және төмендегі Жүлделерден тұрады:
6.1.4. Бас жүлде – атаулы құны 750 000 (жеті жүз елу мың) теңге болатын екеуге
арналған туристік саяхатқа сертификат – акцияның бүкіл кезеңіне 2 (екі)
дана.
6.1.5. Екінші дәрежелі жүлделер:
• Теледидар – акцияның бүкіл кезеңіне 2 (екі) дана.
• Үй кинотеатры – акцияның бүкіл кезеңіне 2 (екі) дана.
• GoPro камерасы – акцияның бүкіл кезеңіне 2 (екі) дана.
6.1.6. Күнделікті жүлделер 500 теңге – ұялы телефонға (Ұялы байланыс
операторларының пайдасына олардың абоненттерінің – Акция жүлдегерлерінің
дербес шоттарын толтыру мақсатындағы төлем), акцияның бүкіл кезеңіне 1500
(бір мың бес жүз) дана;
6.2. Салықтарды төлеу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес
жүргізіледі.
6.3. Ұйымдастырушының Акция қатысушыларына жүлделерді беруі бойынша
міндеттемесі 6.1.-т. жазылған жүлде қорымен шектелген.
7. АКЦИЯ ЖҮЛДЕЛЕРІН (ҮЛЕСТІРУ) ИЕЛЕНУШІЛЕРДІ АНЫҚТАУ ТӘРТІБІ
7.1. Күн сайынғы жүлделер ұтыс ойыны төмендегі әдіспен ойнатылады:
7.1.1. Акция Қатысушыларына күн сайын тәулік бойы кодты ойдағыдай тіркеген
сәтте кездейсоқ түрде 500 (бес жүз) теңге жүлдені ұтып алғаны туралы хабарлама
келуі мүмкін.
7.1.2. Телефон балансының күн сайынғы жүлделермен толықтырылуы ұтыс
туралы хабарлама алғаннан кейін, ұялы байланыс провайдерлерінің тарапынан
техникалық мәселелердің туындауына байланысты кешеуілдеп толықтыру
жағдайларын қоспағанда, 15 минут ішінде түседі.
7.1.3. Ұялы желі провайдерлерінің тарабынан болатын техникалық ақаулар үшін
Ұйымдастырушы жауапты болмайды.
7.1.4. Бір қатысушы тәулігіне бір сыйлық, бірақ акцияның бүкіл кезеңіне ең көбі он
бес сыйлық ұтып ала алады. Күн сайынғы жүлде иесі Бас және Екінші дәрежелі
жүлделер ұтыс ойынына қатысады.
7.2. Ұйымдастырушы бекіткен 7.4.-т. көрсетілген күндерде, нотариустың және
Акция Ұйымдастырушысының өкілдерінен тұратын таралым комиссиясының
қатысуымен, белсенділік кезеңінде 2 (екі) рет арнайы компьютерлік
бағдарламаның көмегімен кездейсоқ анықтау арқылы қатысушылар арасында Бас
және Екінші дәрежелі жүлделерді бөлу жүргізіледі. Жеңімпаздарды анықтау
кезінде Акция Ұйымдастырушысы әр жүлдеге негізгі және екі резервтік жеңімпазды
таңдайды.
7.3. Жеңімпазды анықтағаннан кейін, комиссия нотариус куәландырған бас және
екінші дәрежелі жүлделерді бөлу туралы хаттамаға қол қояды.
7.4. Ұтыс ойындар күні және Бас және Екінші дәрежелі жүлделер мөлшері:
Ұтыс ойын күні

Жүлде

Жүлделер
саны

12 шілде 2018

09 қараша 2018

Туристік саяхатқа сертификат.
Сертификат баламасы 750 000
(жеті жүз елу мың) теңге.
Теледидар
Үй кинотеатры
GoPro камерасы
Туристік саяхатқа сертификат.
Сертификат баламасы 750 000
(жеті жүз елу мың) теңге.
Теледидар
Үй кинотеатры
GoPro камерасы

1 дана
1 дана
1 дана
1 дана
1 дана
1 дана
1 дана
1 дана

7.5. Бір қатысушы белсенділіктің бүкіл кезеңіне Акцияның бүкіл кезеңіне 1 (бір)
екінші дәрежелі жүлдені және 1 (бір) бас жүлдені ұта алады. Осы мақсаттар үшін
қатысушылар кодтар жіберілген және Ережелердің 5.1.3.-т. жазылған тәртіпте
кодтарды тіркеу кезінде көрсетілген ұялы телефондардың нөмірлері бойынша
сәйкестендіріледі.
7.6. Бас жүлдені және Екінші дәрежелі жүлдені алу үшін жеңімпазды анықтағаннан
кейін
Акция Ұйымдастырушысы СМС-хабарлама жіберу арқылы ұтысқа жеткен Код
тіркелген немесе Сайтта ұтысқа жеткен Кодты тіркеген Акция Қатысушысының
тіркеу нысанында көрсетілген ұялы байланыс операторының абоненттік нөміріне
қоңырау шалу арқылы ұтысқа жеткен Акция Қатысушысына хабарлайды. Егер
Акция Ұйымдастырушысы осындай жеңімпазды анықтаған сәттен бастап 72
(жетпіс екі) сағат ішінде жеңімпазбен байланыса алмаған жағдайда, көрсетілген
тұлға тиісті жүлдені алу құқығынан айырылады және Акция Ұйымдастырушысы
жүлдені резервтік жеңімпазға беруді ұйғару үшін онымен байланысады. Егер
Акция Ұйымдастырушысы жоғарыда көрсетілген мерзім ішінде резервтік
жеңімпаздармен байланыса алмаған жағдайда, онда мұндай жеңімпаздар тиісті
жүлдені алу құқығынан айырылады және Акцияға Тапсырыс беруші мұндай
жүлдені өз қалауымен жұмсауға құқылы.
8. АКЦИЯ ЖҮЛДЕЛЕРІН АЛУ ТӘРТІБІ МЕН МЕРЗІМДЕРІ
8.1. Екінші дәрежелі және/немесе бас жүлдені алу үшін жеңімпаз:
8.1.1. Осы Ережелердің 2-т. көрсетілген тізімдегі «Tikkurila» интерьерлік бояуын
сатып алғаны туралы қазыналық / тауарлық чекті және акциялық стикері бар
қақпақты Ұйымдастырушыға көрсетуі қажет.
8.1.2. Ұтыс туралы хабарлама алған сәттен бастап, күнтізбелік 10 (он) күннен
кешіктірмей, Акция Ұйымдастырушысына міндетті түрде ЖСН көрсетілген жеке
куәлік көшірмесін беруі қажет;
8.2. Екінші дәрежелі жүлде Ұйымдастырушының Алматы қаласындағы кеңсесінде
жеңімпазға берілетін болады. Егер басқа қаланың тұрғыны Жеңімпаз атанған
жағдай болса, онда жүлде ұйымдастырушының уәкілетті өкілінің кеңсесінде
берілетін болады. Кеңсенің мекенжайы, күні мен уақыты Жеңімпазбен алдын ала
келісілетін болады. Жүлдені алған кезде жеке басын куәландыратын құжаттың
түпнұсқасын көрсету қажет. Жеңімпаздың өзі болуы қажет. Өзі болмаған жағдайда,
жүлде берілмейді.
8.3. Бас жүлде Алматы қаласында берілетін болады. Егер басқа қаланың тұрғыны
жеңімпаз атанған жағдай болса, онда Жеңімпаз Бас жүлдені алу және саяхатқа
дайындалу туралы туристік агенттікпен келіссөздер жүргізу үшін Акция

Ұйымдастырушысымен алдын ала келісілген мерзімде Алматы қ. келуі тиіс.
Алматы қ. келуі мен тұруына қатысты барлық шығындарды Жеңімпаз өз мойнына
алады.
8.4. Бас жүлде – атаулы құны 750 000 (жеті жүз елу мың) теңге болатын туристік
сертификат елді, ұшу класын, тұратын жерін және саяхатқа байланысты өзге
қызметтерді жеңімпазға өздігінен таңдау құқығын береді. Егер туристік қызметтер
сомасы сертификат сомасынан асып кеткен жағдайда, онда айырмасын жеңімпаз
өз есебінен төлейді. Егер туристік қызметтер сомасы сертификаттағы сомадан аз
болса, онда айырмасының ақшалай баламасын талап етуге болмайды.
8.5. Туристік сертификаттың әрекет ету мерзімі 6 (алты) ай. Қатысушы Бас жүлдені
Сертификаттың әрекет ету мерзімі ішінде ғана пайдалана алады. Сертификаттың
әрекет
ету мерзімі Жеңімпаздың қалауы
немесе өтініші бойынша
ауыстырылмайды және ұзартылмайды.
8.6. Акция Ұйымдастырушысына қатысы жоқ себептер бойынша, тіркелу кезінде
көрсетілген ұялы нөмірлер бойынша Қатысушымен хабарласу мүмкіндігінің
болмауы және 2017 жылдың 1 наурызына дейін Жүлдені алмауы Қатысушының
Жүлдеден бас тартуы болып есептеледі. Осы тармақта көрсетілген мерзім өткен
соң, Қатысушы Жүлде алуды талап ете алмайды.
8.7. Акция Ұйымдастырушысы:
8.7.1. Қатысушылардың Акцияға қатысуға және Жүлделерді алуға қатысты
міндеттерін орындамағаны (уақтылы орындамағаны);
8.7.2. Қатысушыларды Акцияның өткізілу ережелерімен және оған қатысу
шарттарымен таныстырмағаны, сондай-ақ Акцияның өткізілу нәтижелерімен
таныстырмағаны;
8.7.3. Техникалық мәселелер және/немесе Интернет желілеріндегі және/немесе
Акция өткізу кезінде пайдаланылатын байланыс арналарындағы айлакерлік
нәтижесіне байланысты ұйымдастыру, соның ішінде пошта қызметінің кесірінен
Қатысушылардан хаттарды, қоңырауларды, көшірмелік және/немесе электрондық
хабарламаларды алмағаны;
8.7.4. Қатысушылардан Жүлделерді алу үшін қажетті құжаттарды және/немесе
мәліметтерді алмағаны (уақтылы алмағаны);
8.7.5. Акцияны өткізу және Жүлделерді беру мақсаты үшін қажетті толық емес
және/немесе қате байланыс деректерді және/немесе өзге мәліметтерді алмағаны
үшін жауапты емес.
9. АКЦИЯНЫҢ ӨТКІЗІЛУ НӘТИЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ӨТКІЗІЛУ ЕРЕЖЕЛЕРІ ТУРАЛЫ
ХАБАРЛАУ ТӘРТІБІ
9.1. Қатысушылар Акция шарттары туралы тиісті ақпаратты келесідей
орналастыру жолымен хабарландырылады:
- бояудың қаптамасында (стикерде),
- www.promotikkurila.kz сайтында,
- сондай-ақ Акция Ұйымдастырушысының таңдауы бойынша басқа да жолдармен.
9.2. Акцияның өткізілу нәтижелері – Акция жүлделерінің иелері деп танылған
қатысушылар
туралы
ақпарат осы Акцияның өткізілу мерзімдерінде
www.promotikkurila.kz сайтында жарияланады.
10. ЖЕКЕ ДЕРЕКТЕР
10.1. Акцияға қатысу арқылы, қатысушы өз еркімен және өз мүддесінен әрекет ете
отырып, Ұйымдастырушыға өзінің жеке деректерін өңдеуге келісімін береді. Жеке
деректер осы Акцияны өткізуді ұйымдастыру, осы Ережелерге сәйкес

Қатысушының Жеңімпаз болғаны туралы Қатысушыларға хабарламалар жіберу,
Қатысушыларға жүлделерді, жарнамалық ұсыныстарды жіберу, Қатысушылармен
тілдесу мақсатында, сондай-ақ маркетингтік талдау жүргізу және статистикалық
ақпарат дайындау, салық агентінің қызметтерін (қажет болған жағдайда) орындау
мақсатында, сондай-ақ осы Ережелерде көрсетілген өзге мақсатта жиналады.
10.2. Қатысушының жеке деректерді өңдеуге берген келісімі кодты тіркеген сәттен
бастап жеке деректерді өңдеуге берген келісімін қайтарып алу сәтіне дейін
жарамды.
10.3. Акция Қатысушысы Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Нұрсұлтан
Назарбаев д-лы, 124, 13-кеңсе мекенжайына қайтарып алу туралы қол қойылған
жазбаша хабарламаны жіберу арқылы, сол хабарламаға Қатысушы өзінің тіркеу
деректері есебінде Акцияға қатысу үшін хабарлаған өзінің тегін, атын, әкесінің
атын, туған күні мен мекенжайын көрсете отырып, өз келісімін қайтарып алуға
құқылы.
10.4. Келісімді қайтарып алу туралы хабарлама алған жағдайда, Акция
Ұйымдастырушысы және оның уәкілетті тұлғалары осындай Қатысушының жеке
деректерін өңдеуді тоқтатады және қайтарып алу түскен күннен бастап үш жұмыс
күнінен аспайтын мерзімде жеке деректерді жояды. Егер Акцияны өткізуге
байланысты әрекеттерді орындамау қатысушының өз келісімін қайтарып алу
нәтижесінде Қатысушының жеке деректерін жою салдарынан болса, Акция
Ұйымдастырушысы осындай орындамаушылық үшін жауапты емес.
10.5. Акция Ұйымдастырушысының сұрауы бойынша берілетін қатысушының жеке
деректері: тегі, аты, әкесінің аты, туған күні, жынысы, ұялы телефон нөмірі
және/немесе электрондық пошта адресі, жеке куәлік деректері, тұратын жерінің
мекенжайы, ЖСН нөмірі, банктік шот нөмірі.
10.6. Келісім жеке деректермен төмендегі әрекеттерді жасау үшін беріледі: жинау,
жазу, жүйелеу, жинақтау, сақтау, нақтылау (жаңарту, өзгерту), пайдалану;
Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Ережелерде қарастырылған
жағдайда және көлемде тарату; жеке деректерді иесіздендіру, бұғаттау, жою.
10.7. Акция жүлделерінің иелері деп танылмаған қатысушылардың жеке деректері
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте 31.10.2019 ж.
мерзімге дейін сақталады, Акция жүлделерін алған қатысушылардың жеке
деректері 31.10.2024 ж. мерзімге дейін сақталады. Сақтау мерзімі аяқталған соң
жеке деректер жойылуы тиіс.
10.8. Ұйымдастырушы Қатысушыларды тіркеуге және өзге мәселелерге қатысты
техникалық ақаулар үшін жауапты емес.
11. АКЦИЯНЫҢ ӨЗГЕ ШАРТТАРЫ
11.1.
Осы
Ережелермен қарастырылмаған барлық жағдайда,
Акция
Ұйымдастырушысы
мен
қатысушылары
Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады.
11.2. Ұйымдастырушы төмендегі жағдайларда қатысушылар алдында, соның
ішінде Акция жүлделерінің иелері деп танылған тұлғалар алдында жауапты
болмайды:
11.2.1. Ұйымдастырушыға қатысы жоқ себеп бойынша, қатысушыға оның Акция
жүлдесінің иесі деп танылғаны туралы уақтылы хабарламаған кезде;
11.2.2. Акция қатысушысы қосылған, осы Акцияға қатысуға кедергі келтіретін,
операторлардың/интернет желісі провайдерлері жұмыстарының ақаулары
болғанда;
11.2.3. Акцияның электрондық деректерінің жоғалуына алып келетін байланыстың
электрондық жүйелеріндегі, соның ішінде интернет желісіндегі ақаулар кезінде;

11.2.4. Ұйымдастырушының өз міндеттерін орындауына тікелей әсер ететін және
Ұйымдастырушының оларды орындауын мүмкін емес ететін су тасқындарын,
өрттерді, ереуілдерді, жер сілкіністерін немесе өзге табиғат факторларын; жаппай
індеттерді; мемлекеттік органдардың бұйрықтарын және Ұйымдастырушыға
қатысы жоқ өзге объективті себептерді қоса алғанда, форс-мажорлық жағдайлар
басталғанда;
11.2.5. қатысушылар осы Ережелерде қарастырылған өз міндеттерін орындамаған
(уақтылы орындамаған) кезде;
11.2.6. Акция қатысушыларының, сондай-ақ Акцияның әлеуетті қатысушыларының
әрекеттері (әрекетсіздігі), қателіктері кезінде.
11.3. Ұйымдастырушы Ұйымдастырушының өз міндеттерін орындамауына қатысы
жоқ себептер бойынша, осы Ережелерде белгіленген тәртіпте Акция жүлдесінің
иесі жүлдені ала алмаған жағдай үшін жауапты болмайды.
11.4. Ұйымдастырушы осы Ережелерде белгіленген әрекеттер жасау мерзімдерін
өткізіп алған жайттар үшін жауапты емес. Мерзімдерді өткізіп алуға қатысты
наразылықтар қабылданбайды, Акция жүлделерін беру мерзімі өткен соң Акция
жүлдесі берілмейді.
11.5. Ұйымдастырушы тек осы Ережелерде тікелей көрсетілген шығындарды ғана
төлейді. Акцияға қатысуға байланысты барлық өзге шығындарды (бояуды сатып
алу, СМС-хабарламалар жіберу) Акция қатысушылары өз бетімен және өз
есебінен төлейді.
11.6.
Акцияның
өткізілу
шарттарымен
және
оның
ережелерімен
www.promotikkurila.kz интернет-сайтында немесе 8 800 070 18 05 (Қазақстан
бойынша тегін) ақпараттық жедел желі арқылы танысуға болады.
11.7. Акцияның өткізілу кезеңінде тегін ақпараттық жедел желі жұмысының режимі
дүйсенбіден жұмаға дейін сағат 10:00-ден бастап 19:00-ге дейін.
11.8. Акцияға қатысу арқылы Қатысушы Акцияны өткізудің барлық ережелерімен
және қатысу шарттарымен танысқанын және келісімін бергенін растайды, соның
ішінде оны Акция Жеңімпазы деп таныған жағдайда, Жеңімпаз деп тану фактісі
туралы ақпаратты, оның тегін, атын, әкесінің атын және тұрған қаласын Акция
Ұйымдастырушысының жариялайтынына өз келісімін беретінін де растайды.
11.9. Өзінің www.promotikkurila.kz интернет-сайтында тіркелуі немесе 7102 қысқа
нөміріне SMS жіберуі арқылы, Қатысушы Қазақстан Республикасының әрекетке
қабілетті азаматы болып табылатынын, ол өзінің жеке және нақты деректерін
хабарлағанын және жарнамалық акцияларды, сыйлықтарды, өнімдердің үлгілерін
және Акция Ұйымдастырушысынан өзге ұсыныстарды алуға келісім беретінін
растайды.
11.10. Акцияның өткізілу барысында Қатысушылар алатын жүлделерге салық
төлеу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес іске асырылады;
11.11. Акция Ұйымдастырушысы Акцияның өткізілу шарттарын өз бетімен
өзгертуге құқылы.
11.12. Акцияға қатысу фактісі осы Ережелермен танысқанын және келісетінін
білдіреді. Ережелермен келісу толық әрі сөзсіз болып табылады.

•

«Tikkurila-мен бояуға толы саяхат» АКЦИЯСЫ
• www.promotikkurila.kz
Ақпараттық жедел желі 8 800 070 18 05 (Қазақстан бойынша тегін)

