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Қазақстан Республикасының аумағында "ВПЛЮСЕ" бейілділік
бағдарламасының «Ұтыс ойыны 1 000 000 теңге» Жарнамалық науқанын
ӛткізу ережелері (бұдан әрі – «Ережелер»).
1-ТАРАУ. ЖАРНАМАЛЫҚ НАУҚАННЫҢ ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕРІ
1.1. «Piala Gold», «Piala Ice Tea», «A’su», «Моѐ», «Gracio», «DaDa», «Нектар Солнечный»,
«Grizzly», «Нектар Солнечный» лимонады сауда таңбасының атынан «Ұтыс ойыны
1 000 000 теңге» Жарнамалық науқанының ұйымдастырушысы (бұдан әрі –Жарнамалық
науқан) «RG Brands Kazakhstan» ЖШС, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Райымбек длы, 212Б болып табылады (бұдан әрі – Ұйымдастырушы деп аталады).
Жарнамалық науқанға қатысу үшін «Piala Gold», «Piala Ice Tea», «A’su», «Моѐ», «Gracio»,
«DaDa», «Нектар Солнечный», «Grizzly», «Нектар Солнечный» лимонады сауда
таңбаларымен «RG Brands Kazakhstan» ЖШС-нің ӛндірген ӛнімдерін сатып алу қажет.
Жарнамалық науқан осы Жарнамалық науқанды ӛткізу ережелеріне және қатысу
шарттарына сәйкес ӛткізіледі.
1.2. Жарнамалық науқан аясында Ұйымдастырушы осы ережелердің 2.8 және 3.1тармақтарында кӛрсетілген мерзімде 1 000 000 теңгені ойнатады (бұдан әрі мәтін бойыншаЖүлде).
1.3. Жүлделердің ұтыс ойыны Ұйымдастырушының ӛнімдерін сатуды ынталандыруға
бағытталғанын назарға алсақ, бұл Жарнамалық науқан лотерея болып табылмайды.
2-ТАРАУ. ЖАРНАМАЛЫҚ НАУҚАНҒА ҚАТЫСУ ШАРТТАРЫ:
2.1. «Piala Gold», «Piala Ice Tea», «A’su», «Моѐ», «Gracio», «DaDa», «Нектар Солнечный»,
«Grizzly», «Нектар Солнечный» лимонады (бұдан әрі-Ӛнім) ӛнімдерінің бірін сатып
алыңыз.
2.2. Қақпағының ішкі жағында немесе қаптаманың ішінде он әріптен (тек латын) және
цифрлардан (бұдан әрі – "Код") тұратын бірегей кодты табыңыз, ұялы телефоныңыздан осы
табылған Коды бар SMS-хабарламаны 3775 қысқа нӛміріне жіберу арқылы тіркеліңіз
немесе www.vpluse.me веб-сайтында немесе «ВПЛЮСЕ» мобильді қолданба арқылы
тіркеліңіз. Әрбір код тек бір рет тіркеліне алады.
2.3. Ӛз кодын SMS-хабарлама арқылы тіркеген ұтыс ойынына Қатысушыға оның қатысушы
кодының тіркелуін растайтын, 3775 нӛмірінен жауап SMS-хабарлама жіберілуі мүмкін.
Қазақстан абоненттері үшін кодты смс арқылы тіркеу құны 7 теңге. Кодтарды
www.vpluse.me веб-сайты арқылы және «ВПЛЮСЕ» мобильді қолданба арқылы тіркеу
тегін. Жарнамалық науқанға Қатысушыларды және Кодтарды ақпараттық жедел желіде
тіркеу жүзеге асырылмайды.
2.4. www.vpluse.me сайтында тіркелу кезінде келесі жолдарды толтыру міндетті болып
табылады:
 ұялы телефон нӛмірі;
 аты;
 тегі;
 жынысы;
 туылған күні;
 қаласы;
 e-mail.
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2.5. 1 000 000 теңге ұтыс ойыны бойынша Жарнамалық науқанға 18 жасқа толған Қазақстан
Республикасында тұратын барлық тұлғалар қатыса алады. 1 000 000 теңге ұтыс ойынына
қатысушылар болып танылмайды және келесі тұлғалардың қатысуға құқығы жоқ:
Ұйымдастырушының ӛкілдері және олардың отбасы мүшелері, сондай-ақ Жарнамалық
науқан нәтижелеріне ықпал етуге немесе оларды бұрмалауға мүмкіндігі бар барлық үлестес
компаниялардың , кез келген мүдделі тараптардың қызметкерлері ("RESMI компаниялар
тобы" АҚ-ның барлық компанияларының, сондай-ақ Жарнамалық науқан ӛткізуге
тартылған үшінші тұлғалар).
2.6. Жарнамалық науқанды ӛткізудің жалпы мерзімі – 2019 жылдың 01 наурызынан бастап
2019 жылдың 30 сәуіріне дейін (бұдан әрі – Жарнамалық науқанды ӛткізу Кезеңі).
2.7. Жарнамалық Науқанды ӛткізу аумағы – Қазақстан Республикасы.
2.8. Ұтыс ойындарын ӛткізу күндері*:
№1 кесте
Ұтыс ойынына қатысу үшін
есептелген бонустарды
аудару кезеңдері

Ұтыс ойындарын
ӛткізу күндері

15.03.2019
01.03.2019 – 14.03.2019
29.03.2019
15.03.2019 – 28.03.2019
12.04.2019
29.03.2019 – 11.04.2019
01.05.2019
12.04.2019 – 30.04.2019
*Жүлделі ұтыс ойындарының кестесі Қазақстан Республикасының заңнамасымен
белгіленген демалыс және мереке күндерін ескере отырып түзетілуі мүмкін.
Назар аударыңыз! №1 кестеде тиісті ұтыс ойынына қатысу үшін есептелген бонустарды
аудару кезеңдері кӛрсетілген. Мысалы, 14.03.2019ж. дейін аударылған бонустар
15.03.2019ж-дан басқа ұтыс ойындарына қатыса алмайды.
2.9. 1 000 000 теңге ұтыс ойынына қатысу үшін Жарнамалық науқан басталғанға дейін
есептелген немесе осы ереженің 2.8-тармағында кӛрсетілген мерзімде есептелген 5 бонусты
аудару қажет. Ұйымдастырушы кодтарды қабылдаудан бас тартуы немесе тоқтатуы туралы
хабарлауға құқылы, бірақ міндетті емес.
3-ТАРАУ. ЖҤЛДЕ ҚОРЫНЫҢ ҚҰРАМЫ МЕН МӚЛШЕРІ:
3.1. Жүлде қорының жалпы мӛлшері 4 000 000 теңгені құрайды, оның ішінен осы ереженің
2.8-тармағында кӛрсетілген мерзімде 1 000 000 теңгеден ойнатылады.
4-ТАРАУ. ҰТЫС ОЙЫНДАРЫНЫҢ ӘДІСІ:
4.1. Жүлделерді ұтып алған қатысушыларды (бұдан әрі – «Жеңімпаздар») анықтау
тіркелген Кодтар мен ұтыс ойынына қатысуға шығарылған баллдар арасында кездейсоқ
іріктеу жолымен ұтып шыққан кодтарды анықтайтын арнайы компьютерлік бағдарламаны
пайдалана отырып, осы Ереженің 2.8-тармағында кӛрсетілген мерзімде жүргізіледі. Әрбір
миллион теңге ұтыс ойынын ӛткізу үшін ӛзінің жеңімпазы анықталады, бұл ретте жеңімпаз
одан әрі 1 000 000 теңге ұтыс ойынының келесі кезеңдеріне қатыса алмайды.
Жеңімпаздарды анықтау Ұйымдастырушының кемінде бір ӛкілі, техникалық платформа
ӛкілі және нотариустың қатысуымен жүргізіледі. Әрбір ұтыс ойынының нәтижелері
бойынша жеңімпаздарды анықтауға қатысқан Комиссия мүшелері хаттамаға қол қояды.
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Кезекті ұтыс ойынының хаттамасындағы комиссия мүшелерінің қолын нотариус
куәландырады.
4.2. Кездейсоқ таңдау арқылы кез келген бес нӛмір таңдап алынады және тізбек бойынша
біріншісі жеңімпаз болады. Егер Жарнамалық науқанды Ұйымдастырушы жеңімпаз
анықталған сәттен бастап 48 (қырық сегіз) сағат ішінде жеңімпазбен байланыса алмаса,
аталған тұлға тиісті жүлде алу құқығынан айырылады, Науқанға Тапсырыс беруші жүлдені
беру үшін резервтегі бірінші жеңімпазбен байланысады. Егер Науқанға Тапсырыс беруші
жоғарыда кӛрсетілген мерзім ішінде резервтегі бірінші жеңімпазбен байланыса алмаса,
онда мұндай жеңімпаз тиісті жүлде алу құқығынан айырылады. Ұйымдастырушы жүлдені
беру үшін резервтегі екінші жеңімпазбен байланысады. Егер Науқанға Тапсырыс беруші
жоғарыда кӛрсетілген мерзім ішінде резервтегі екінші жеңімпазбен байланыса алмаса, онда
мұндай жеңімпаз тиісті жүлде алу құқығынан айырылады. Ұйымдастырушы жүлдені беру
үшін резервтегі үшінші жеңімпазбен байланысады. Егер Науқанға Тапсырыс беруші
жоғарыда кӛрсетілген мерзім ішінде резервтегі үшінші жеңімпазбен байланыса алмаса,
онда мұндай жеңімпаз тиісті жүлде алу құқығынан айырылады. Ұйымдастырушы жүлдені
беру үшін резервтегі тӛртінші жеңімпазбен байланысады. Егер ұйымдастырушы жоғарыда
кӛрсетілген мерзім ішінде резервтегі тӛртінші жеңімпазбен байланыса алмаса, онда мұндай
жеңімпаз тиісті жүлдені алу құқығынан айырылады және Ұйымдастырушы ӛз қалауы
бойынша бұл жүлдені иеленуге құқылы.
4.3. Ұйымдастырушы Жарнамалық науқан алдында да, сондай-ақ науқан кезінде де ұтыс
күнін ӛзгертуге құқылы. 1 000 000 теңге ұтыс ойынын ӛткізетін Комиссия қажет болған
жағдайда тиісті күнгі жеңімпазды ауыстыру мүмкіндігі үшін әрбір ұтыс ойынына балама
жеңімпаздардың тӛрттен бірін анықтау құқығын ӛзіне қалдырады. Алайда
Ұйымдастырушы да, Жеңімпаздарды анықтауға қатысатын қандай да бір тұлғалар да
комиссиямен балама жеңімпаздардың осындай тізіміне енгізген Қатысушылардың аттарын
ашуға міндетті емес.
4.4. Ұтыс ойыны жүлделерінің жалпы саны арттырылмайды. Жүлделердің жалпы саны
Жеңімпаздар арасында бӛлінгеннен кейін, жүлделерге қатысты кез келген басқа
қатысушылардың талаптары қабылданбайды.
4.5. Ұйымдастырушы кодты тіркеуге ретті сәтсіз әрекеттердің кодтарын автоматты түрде
іріктеуден қорғау, кодты табуға 20 (жиырма) сәтсіз әрекеттерден кейін IP-мекенжайды қара
тізімге енгізу бойынша бірқатар шараларды қосымша іске асырады.
4.6. Ұйымдастырушы 18 жасқа дейінгі кәмелетке толмаған немесе әрекетке қабілетсіз адам
немесе әрекетке қабілеттілігі шектеулі адам Жеңімпаз деп жарияланғанын білгеннен кейін
дереу осы тұлға Жеңімпаздар тізімінен шығарылады және жүлдені алу құқығы баламалы
Жеңімпаздардың біріне берілуі мүмкін.
5-ТАРАУ. ЖҤЛДЕЛЕР БЕРУ:
5.1. Қатысушылардың жүлдені алу тәртібі: жүлде банктік картаға шығаруға, байланыс
қызметтерін, коммуналдық тӛлемдерді тӛлеуге болатын ВПЛЮСЕ электрондық шотына
аударылады.
5.2. Ұйымдастырушы ұтыс ойынына қатысушылардың Жарнамалық науқанға қатысу
кезіндегі қандай да бір шығындары мен шығыстары үшін жауапты болмайды.
5.3. Жүлделер саны шектеулі. Егер жүлделер Жарнамалық науқан аяқталған күнге дейін
аяқталған жағдайда, Ұйымдастырушы Жүлделерді беруді тоқтату құқығын ӛзіне
қалдырады.
5.4. Жүлделерді алуға үміткер Жарнамалық науқанға қатысушылар Жүлделерді алу үшін
Ұйымдастырушы ұсынатын барлық қажетті құжаттарды толтыруға және қол қоюға
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міндеттенеді. Жүлдені алу кезінде Ұйымдастырушыға жеке куәлігінің және/немесе
тӛлқұжатының кӛшірмелерімен қоса, бірақ шектелмей, түпнұсқаны ұсынбау, қатысушының
кінәсінен пайда болған қандай да бір себептер бойынша Жүлдені алу мүмкін еместігі және
Жүлдені алмауы Ұйымдастырушы қатысушының Жүлдені алудан бас тартуы ретінде
қаралатын болады және ол үшін Ұйымдастырушы жауапты болмайды. Жеңімпаз осы
Ережеге сәйкес қажетті құжаттарды келісуден және/немесе ұсынудан бас тартқан не оларды
уақтылы жібермеген жағдайда (Ұйымдастырушы хабардар еткен күннен бастап он жұмыс
күнінен артық емес) Ұйымдастырушы жүлдені беруден бас тартуға және ағымдағы
Жеңімпазды резервтегі Жеңімпаздың пайдасына ағымдағы Жеңімпаздан жазбаша бас
тартуды алмай ақ резервтегі Жеңімпазға ауыстыруға құқылы.
5.5. Жүлделер Жарнамалық науқанға қатысушыларға тек осы Ережелерге сәйкес беріледі.
Жарнамалық науқанды ӛткізуге және Жүлдені алуға байланысты даулы мәселелер
туындаған жағдайда Ұйымдастырушының шешімі түпкілікті болып табылады.
5.6. Жүлделердің жалпы саны Жүлделерді ұтып алған қатысушылар арасында бӛлінгеннен
кейін кез келген басқа қатысушылардың қандай да бір жүлделерге қатысты талаптары
қабылданбайды.
5.7. Ұйымдастырушы жеңімпаздардың аттары мен фотосуреттерін, бейнежазбаларын
жарнамалық мақсатта пайдалану құқығын, Жарнамалық науқанды ұзарту, Жарнамалық
науқанының шарттарын ӛзгерту, Жүлделерді беру/санын ӛзгерту және Жарнамалық науқан
мен оның ӛткізілу тәртібі туралы қосымша ақпаратты жариялау құқығын ӛзіне қалдырады.
5.8. Ұйымдастырушы қажет болған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасында
кӛзделген Жүлделерге арналған барлық міндетті салықтарды тӛлеу жӛнінде ӛзіне
міндеттеме алуға құқылы.
5.9. Жүлделерді ұтып алған қатысушылар Жарнамалық науқанға, соның ішінде радио және
теледидар арқылы, сондай-ақ ӛзге де бұқаралық ақпарат құралдарына қатысу туралы
жарнамалық сұхбат беруге, немесе Ұйымдастырушыға қандай да бір сыйақы тӛлемей,
графикалық жарнамалық материалдарды дайындау үшін түсуге келіседі. Мұндай
сұхбаттарға және ӛзге де материалдарға барлық авторлық және сабақтас құқықтар тиісінше
шектеусіз мерзімге және аумақты шектеусіз түрде Ұйымдастырушыға тиесілі болады.
5.20. Қосымша ақпаратты 3775-жедел желі телефоны арқылы алуға болады.
5.21. Ӛткізілетін Жарнамалық науқанның шарттары мен тәртібінде кез келген ӛзгерістер
болған жағдайда, соның ішінде, бірақ олармен шектелмей: Жарнамалық науқанды ӛткізу
мерзімі, берілетін Жүлделер, берілетін Жүлделер саны және Жарнамалық науқанды
ӛткізудің кез келген ӛзге де шарттары Жарнамалық науқанды ӛткізу кезеңінде
www.vpluse.me. сайтында қосымша ақпаратты жариялау құқығын Ұйымдастырушы ӛзіне
қалдырады.
5.22. SMS жолдау немесе сайтта тіркелу қатысушының Жарнамалық науқан шарттарымен
толық келісімін, Ұйымдастырушыдан, оның ішінде SMS, Whats app немесе электрондық
пошта арқылы ақпараттық хабарламалар алуға келісімін білдіреді, сондай-ақ Қатысушы
Ұйымдастырушының және/немесе ол уәкілеттік берген тұлғалардың деректер Базасында
ӛзінің жеке деректерін ұсынуға, ӛңдеуге, сақтауға және пайдалануға және Ұйымдастырушы
және/немесе ол уәкілеттік берген тұлғалар ӛткізетін барлық науқандар аясында оларды
одан әрі пайдалануға ӛз келісімін береді. Сондай-ақ қатысушы 3775 қысқа нӛміріне STOP
сӛзі бар SMS жолдай отырып, Ұйымдастырушыдан ақпараттық хабарлама алудан бас тарта
алады.
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ҰТЫС ОЙЫНЫНА ҚАТЫСА ОТЫРЫП, СІЗ ОСЫ ЕРЕЖЕЛЕРДІҢ МӘТІНІН
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