«МАГНУМДАҒЫ ФРАНЦИЯ АПТАЛЫҒЫ» НАУҚАНЫН
ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ ЕРЕЖЕЛЕРІ
1. Науқан атауы (бұдан әрі –
Науқан)
2. Науқан ұйымдастырушысы

«Магнумдағы Франция апталығы»

«Adverso Agency» ЖШС
Заңды, нақты мекенжайы: Алматы қ, Байзақов көш.,
125/185 үй, «Номад» БО, тұрғын емес үй-жай 1,
800-кеңсе.
Телефоны: 8 727 331 66 78.
БСН 170840012651
Есептік шот: KZ548562203103150258 в АО
«БанкЦентрКредит» Алматы филиалы
БСК KCJBKZKX
БеК: 17
ҚҚС бойынша куәлігі: Сериясы 60001, 2017 ж. 2
қазандағы № 1195837
2018 ж. «23» тамыздың 09 сағат 00 минутынан 2018
3. Науқанның өту мерзімі:
ж. «23» қарашасының 23 сағат 59 минутына дейін
«Magnum Cash&Carry» ЖШС дүкендер желісі
Алматы қ. төмендегі мекенжайлар
бойынша орналасқан:
Жетысу 3 ықшамауд., 1 Г үй;
Д. Бедный көш., 3 үй;
Северное кольцо көш., 3 үй;
Халиуллин көш., 194 үй;
Төле би көш., 285 үй;
Райымбек даңғ., 239 Г;
Хан Шатыр көш., 273 үй;
Первомайский ықшамауд., Қапшағай көш., 34 үй;
Мамыр 1 ықшамауд., 8А үй;
ул.Радостовец көш., 292 үй;
Жандосов көш., 86 үй;
8 ықшамауд., 37/1 үй;
4. Науқан өткізілетін
орындардың мекенжайлары: Сүйінбай даңғ., 2 үй, 8 корпус, литер «П»;
Көктем 1 ықшамауд., 20 үй;
Құлагер ықшамауд., 10 үй;
Казахфильм ықшамауд., 17 үй;
Төлебаев көш., 38\61 үй;
Абылай Хан даңғ., 62 үй;
Ақсай-4 ықшамауд., 70Б үй;
Самал-3 ықшамауд., 1 үй;
Алматы облысы, Қарасай ауданы, Іргелі ауылы,
Алматы-Бишкек тас жолы, 1706;
Шолохов көш., 29 үй
мкр. Ақ-бұлақ, АЗТМ көш., 273
Алматы облысы, Қаскелең, Абылай Хан көш., 90
үй. «Алатау» СҮ.
Қарағанды қ. төмендегі мекенжайлар

бойынша орналасқан:
Шахтерлер даңғ., 82;
Бұхар-Жырау даңғ., 86, «ГрандСтор» СОСО.
Астана қ. төмендегі мекенжайлар
бойынша орналасқан:
Алматы ауд., Қажымұқан көш., 8 ғимарат
Алаш тас жолы, 23/1;
Едiл көш., 26 ғимарат;
Ш. Уалиханов көш., 20 үй.
Шымкент қ. төмендегі мекенжайлар
бойынша орналасқан:
Әл-Фараби ауданы, Байдібек Би даңғ., 25 ғимарат
Ж. Шаяхметов көш., 5 «А» ғимараты;
Володарский көш., 1/5, «Жамалбек-Қажы» СОСО
ғимараты.
Талдықорған қ. төмендегі мекенжайлар
бойынша орналасқан:
Қаратал ықшамауд., 20Б үй;
Қонаев көш., 20А құрылысы
Петропавл қ. төмендегі мекенжайлар
бойынша орналасқан:
Ш.Уалиханов көш., «City MAll» СОСО.

5. Науқанның жүлде қоры:

(i) Johnson&Johnson компаниясы ұсынған өнімдер
жинағы. Жинақтар* келесі тауарлардан тұрады:
- Carefree® Aloe ауа өткізетін сулықтары 20 дана
– 1 дана.
- Johnson's baby дымқыл сулықтары 20 дана – 1
дана.
- LISTERINE® ауыз қуысын шайғыш Total Care
250 мл – 1 дана.
- Le Petit Marseillais сабыны Ақ шабдалыНектарин 90 г – 1 дана.
- Le Petit Marseillais сұйық сабыны апельсин
ағашының гүлі 300 мл – 1 дана.
- Le Petit Marseillais душқа арналған гелі Ақ
шабдалы-Нектарин 250 мл – 1 дана.
- Le Petit Marseillais ерлерге арналған гельсусабыны Балқарағай-минералдар 250 мл – 1
дана.
- o.b.® тампондары ProComfort супер 16 дана – 1
дана.
- REACH® Interdental тіс щеткасы орташа – 1

дана.
(ii) Бас жүлде «Провансқа саяхат» - Францияға 7
(Жеті) күнге 6 (Алты) түнге**, Прованс
облысындағы қалалардың біріне, екі адамға 1
(Бір) данасы беріледі, оған «эконом» санаттағы
бару-келу әуе жолы, қонақ үйдің екі адамға
арналған бір нөмірі.
Науқан ұйымдастырушысы бас жүлде «Провансқа саяхаттың»
келесі талаптарын
өздігінше анықтайды:
-екі адамға арналған атаулы саяхатты рәсімдеу;
- Саяхат үшін Франциядағы Прованс облысы
қалаларының бірін таңдау;
- Францияға ұшып кететін және ұшып келетін
Қазақстан Республикасы қаласының бірін таңдау
(Алматы немесе Астана);
- ұшу мерзімі мен әуе компаниясын;
- тұратын орнын.

6. Науқанға қатысу шарттары:

7. Науқанға қатысатын
тауарлар

*Johnson&Johnson компаниясы ұсынған
өнімдерден тұратын жинақтар материалдық
құндылығын сақтай отырып, аздап өзгеруі
мүмкін.
**Францияда өтетін күндер мен түндердің
санында ұшу күні мен уақытына байланысты
айырмашылық болуы мүмкін.
6.1. Науқан қатысушысы болу үшін, төмендегі
ережелерді орындау қажет:
6.1.1. Науқан өтіп жатқан кезде
өтуі кезінде
«Magnum Cash&Cary» ЖШС кез келген
дүкенінде (осы Ереженің 4 т. көрсетілгендей) 1
000 (бір мың) және одан артық теңгеге Le Petit
Marseillais тауарларын (осы ереженің 7 т.
көрсетілгендей)
сатып алып, промо-код
жазылған чек, таңбаланған «слип» (қосымша
жыртпалы чек) алу керек.
6.1.2. Чектегі әрбір 1 000 (бір мың) теңге үшін
Сатып алушыға бір промо-код беріледі. Сатып
алушы ала алатын промо-кодтар саны
шектеусіз, яғни ол 8 000 (сегіз мың) теңгеге
сауда жасай отырып, 8 промо-код, 16 000 (он
алты мың) теңгеге сауда жасай отырып – 16
промо-код және т.б. ала алады.
6.1.3. Науқанға қатысу үшін, алынған промокодтарды http://magnum.kz сайтында тіркеу
керек, Науқан аяқталғанша міндетті түрде
«слип» (қосымша жыртпалы чек) пен
фискалды чекті сақтау керек.
 MARSELLAIS душқа арналған гелі, ақ
шабдалы/нектарин 250мл
 MARSELLAIS душқа арналған гелі
ваниль 250мл
 MARSELLAIS душқа арналған гелі

























лаванда/мед 250мл
MARSELLAIS душқа арналған гелі
апельсин ағашының гүлі 250мл
MARSEILLAIS душқа арналған гелі
лайм 250мл
MARSEILIAIS денеге арналған крембальзамы, нәрлендіреді, карите 250мл
банка
MARSEILLAIS душқа арналған гелі, аса
жұмсақ, зәйтүн қосылған сүтті сұйықтық
250мл фл
MARSEILLAIS душқа арналған гелі
таңқурай/сәлдегүл 250мл фл
MARSEILLAIS
шашқа
арналған
маскасы, зығыр, кілегейлі бадам сүтті
сұйықтығы 300мл бан
MARSEILLAIS душқа арналған гелі аса
жұмсақ ваниль 400мл фл
MARSEILLAIS душқа арналған гелі аса
жұмсақ шабдалы/нектарин 400мл
LE PETIT MARSEILIAIS сұйық сабыны
апельсин ағашының гүлі 300мл фл
LE PETIT MARSEILIAIS сұйық сабыны
тәтті миндаль 300мл фл
MARSEILLAIS қолға арналған кремі,
карит/арган ағашының майы/минд 75мл/
қорап
MARSEILLAIS қолға арналған кремі
карите/алоэ/ара балауызы 75мл туба
LE PETIT MARSEILIAIS сұйық сабыны,
малина/пион 300мл фл
MARSELLAIS душқа арналған гелькөбігі апельсин және грейпфрут 250мл
фл
MARSELLAIS душқа арналған гелькөбігі, шие гүлі 250мл фл
MARSEILLAIS
шашқа
арналған
кондиционері ақ балшық пен ақгүл
200мл
MARSEILLAIS жинағы, душқа арналған
гель тәтті миндаль+қолға арналған крем
қорап
MARSEILLAIS жинағы, душқа арналған
гель 300мл+ қолға арналған крем 75мл
қорап
1+1 промосы MARSEILLAIS душқа
арналған гелі балқарағай/минералдар +
MARSELLAIS душқа арналған гелі
ваниль 250мл
1+1 промосы, MARSEILLAIS душқа
арналған
гелі
жалбыз/лайм+
MARSELLAIS душқа арналған гелі ақ
шабдалы/нектарин 250мл
MARSEILLAIS душқа арналған гелі
көкнар гүлі/мақта сүтті сұйықтығы
250мл фл
MARSEILLAIS жинағы, ылғалдандыру,
гель-крем 250мл + қолға арналған крем
75мл/ қорап
MARSEILLIAS
жинағы,
қарқынды
ылғалдандыру, гель-крем 250мл + қолға
























арналған крем 75мл/қорап
MARSEILLAIS жинағы, 2-уі 1-еуде
ерлерге арналған гель-сусабыны 250мл/
қорап
MARSEILLAIS жинағы, сұйық сабын
300мл+ душқа арналған гель 250мл+
сабын 90гр қорап
MARSEILLAIS жинағы, гель-бальзам
250мл+ денеге арналған сүтті сұйықтық
250мл+ қолға арналған крем 75мл/ қорап
MARSEILIAIS жинағы, гель-бальзам
250мл+ қолға арналған крем 75мл кор
MARSEILIAIS душқа арналған гелі
абрикос/жаңғақ 250мл фл
MARSELLAIS душқа арналған гелькөбігі, апельсин және грейпфрут 650мл
фл
MARSELLAIS душқа арналған гелі ақ
шабдалы/нектарин 650мл фл
MARSELLAIS душқа арналған гелі
ваниль 650мл фл
MARSEILIAIS жинағы, ерлерге арналған
гель-сусабын
балқарағай/минералдар
гр/қорап
LE PETIT MARSEILLAIS сыйлық
жинағы, душқа арналған гель Прованс
құлпынайы 250мл+ Прованс раушан гүлі
250мл қорап
LE PETIT MARSEILLAIS сыйлық
жинағы мамыргүл мен карите майы
250мл+сусабын 250мл қорап
MARSEILIAIS жинағы, гель-сусабын
/сусабын/гель-көбік гр/қорап
MARSEILIAIS
жинағы,
гельбальзам+қолға арналған крем/қорап
MARSEILIAIS жинағы, душқа арналған
гель +сабын гр/қорап
MARSEILIAIS жинағы, денеге күтім
жасауға арналған спа теңіз гаммасы,
душқа арналған гель +денеге арналған
сүтті сұйықтық/ қорап
LE PETIT MARSEILLAIS жинағы,
душқа
арналған
гель-бальзамы
250мл+қолға арналған крем 75мл/қорап
MARSEILLAIS душқа арналған гелі
кедр және минералдар 250мл фл
MARSEILLAIS ерлерге арналған гельсусабыны, жалбыз/лайм 250мл фл
MARSEILLAIS душқа арналған гелі
арша мен қырыққұлақ сығындысы
250мл фл
MARSEILLAIS душқа арналған гелі
апельсин ағашы мен аргана 250мл фл
LE PETIT MARSEILIAIS промо жинағы,
ерлерге
арналған
гель-сусабын
250мл+әйелдердің душқа арналған гелі
ақ шабдалы 250мл
LE PETIT MARSEILIAIS промо жинағы,
ерлерге
арналған
гель-сусабын
250мл+әйелдердің душқа арналған гелі
таңқурай/сәлдегүл 250мл

 LE PETIT MARSEILLAIS душқа
арналған гелі сандал мен ваниль, ерлерге
арналған 250мл фл
 LE PETIT MARSEILLAIS душқа
арналған гелі, бозғалдақ пен қызыл
апельсин, ерлерге арналған 250мл фл
 LE PETIT MARSEILLAIS душқа
арналған гелі, прованс құлпынайы 250мл
фл
 LE PETIT MARSEILLAIS душқа
арналған гелі, прованс раушан гүлі
250мл фл
 LE PETIT MARSEILLAIS душқа
арналған гелі, жерорта теңізі анары
250мл фл
 LE
PETIT
MARSEILIAIS
душқа
арналған гелі, жалбызды шаттық 250 мл
фл
 MARSEILIAIS денеге арналған сүтті
сұйықтығы,
ылғалдандырады
карите/миндаль 250мл
 LE PETIT MARSEILIAIS сабыны,
апельсин ағашының гүлі 90гр кнврт
 LE PETIT MARSEILIAIS сабыны, тәтті
миндаль 90гр кнврт
 Мыло LE PETIT MARSEILIAIS ваниль
90гр кнврт
 LE PETIT MARSEILLAIS сабыны ақ
шабдалы/нектарин 90гр қорап
 LE PETIT MARSEILIAIS жинағы, душқа
арналған гель+ сабын 2 дана ақ шабдалы
/ нектарин қорап
 LE PETIT MARSEILIAIS жинағы, душқа
арналған гелі 2 дана 500мл қорап
 LE PETIT MARSEILIAIS жинағы душқа
арналған гель-кремі +сусабын 500мл
қорап
 MARSEILLAIS жинағы, гель-сусабын +
ерлерге арналған душқа арналған гелі
500мл қорап
 MARSEILLAIS жинағы, гель+душқа
арналған гель 500мл қорап
 MARSEILLAIS
жинағы,
ерлерге
арналған гель-сусабын балқарағай және
минералдар+шафран/қызыл
апельсин
500мл қорап
 LE PETIT MARSEILLAIS жинағы,
душқа арналған гель-крем +қолға
арналған крем 2 дана қорап
 MARSELLAIS
сусабыны,
ақ
балшық/ақгүл250мл фл
 MARSELLAIS сусабыны карите сүті/бал
250мл фл
 MARSEILLAIS майлы шашқа арналған
кондиционері 200мл туб
 MARSEILLAIS боялған шашқа арналған
кондиционері 200мл туб
 MARSEILLAIS құрғақ шашқа арналған
кондиционері 200мл туб
 MARSEILLAIS
қалыпты
шашқа
арналған сусабын зығыр және тәтті

8. Науқан Жеңімпаздарын
анықтау және жүлделерді
табыстау

бадам сүтті сұйықтығы 250мл фл
 MARSEILLAIS
шашқа
арналған
кондиционері зығыр кілегейлі бадам
сүтті сұйықтығы 200мл
 MARSEILIAIS кондиционері анар мен
арган майы 200мл фл
 MARSELLAIS сусабыны алма мен
зәйтүн 250мл фл
 MARSEILIAIS боялған шашқа арналған
сусабын көкжидек пен сафлор майы
250мл фл
 LE PETIT MARSEILIAIS гель-бальзамы
аргана/балауыз/раушан гүл 250мл фл
 LE PETIT MARSEILIAIS крем-гель
карите/мамыргүл 250мл фл
 LE PETIT MARSEILIAIS крем-гелі
какао/күнжүт 250мл фл
 MARSEILLAIS душқа арналған гелькремі,
ылғалдандыру,
бал/сүтті
сұйықтық 250мл фл
 MARSEILLAIS душқа арналған гельбальзамы
қарқынды
ылғалдандыру
250мл фл
 MARSEILLAIS душқа арналған гельмайы, нәрлендіру, арган майы 250мл фл
 MARSELLAIS сусабыны, көлем және
түс, 3 гүлдің сығындысы мен грейпфрут
250мл фл
 MARSELLAIS сусабыны, жұмсақтық
пен күтім, сүтті сұйықтық пен жөке
ағашының гүлі 250мл фл
 LE PETIT MARSEILLAIS құрғақ және
бұзылған шашқа арналған сусабыны,
каритэ-бал 250мл туб
8.1. Науқан жеңімпаздары Науқан
Қатысушыларының санынан кездейсоқ таңдау
арқылы (әр қатысушыға реттік нөмір беріледі)
(6.1.т), www.random.org сайтында анықталады.
8.2. Науқанның барлық қатысушылары автоматты
түрде www.random.org. сайтында өткізілетін
«Провансқа саяхат» негізгі жүлде сыйының ақтық
ұтыс ойынына қатысады.
8.3. Науқан 13 кезеңнен тұрады:
1-кезең – 2018 жылдың 03 қыркүйегі, онда
Johnson&Johnson компаниясы өнімдерінің 20
жинағы ойнатылады.
2- кезең – 2018 жылдың 10 қыркүйегі, онда
Johnson&Johnson компаниясы өнімдерінің 20
жинағы ойнатылады.
3- кезең – 2018 жылдың 17 қыркүйегі, онда
Johnson&Johnson компаниясы өнімдерінің 20
жинағы ойнатылады.
4- кезең – 2018 жылдың 24 қыркүйегі, онда
Johnson&Johnson компаниясы өнімдерінің 20
жинағы ойнатылады.
5- кезең –2018 жылдың 1 қазаны, онда

Johnson&Johnson компаниясы өнімдерінің 20
жинағы ойнатылады.
6- кезең –2018 жылдың 8 қазаны, онда
Johnson&Johnson компаниясы өнімдерінің 20
жинағы ойнатылады.
7- кезең –2018 жылдың 15 қазаны, онда
Johnson&Johnson компаниясы өнімдерінің 20
жинағы ойнатылады.
8-ой этап –2018 жылдың 22 қазаны, онда
Johnson&Johnson компаниясы өнімдерінің 20
жинағы ойнатылады.
9- кезең –2018 жылдың 29 қазаны, онда
Johnson&Johnson компаниясы өнімдерінің 20
жинағы ойнатылады.
10- кезең – 2018 жылдың 5 қарашасы, онда
Johnson&Johnson компаниясы өнімдерінің 20
жинағы ойнатылады.
11- кезең –2018 жылдың 12 қарашасы, онда
Johnson&Johnson компаниясы өнімдерінің 20
жинағы ойнатылады.
12- кезең –2018 жылдың 19 қарашасы, онда
Johnson&Johnson компаниясы өнімдерінің 20
жинағы ойнатылады.
13- кезең –2018 жылдың 26 қарашасы, онда
Johnson&Johnson компаниясы өнімдерінің 20
жинағы және 1 (бір) бас жүлде - «Провансқа
саяхат» ойнатылады.
8.4. Науқан қорытындысы әрбір науқан кезеңі
аяқталған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен
аспай http://magnum.kz сайтында жарияланады.
Науқан нәтижесі бойынша «Magnum Cash&Carry»
ЖШС және
«Adverso Agency» ЖШС–нің
қызметкерлерінен Комиссия құрылып,
осы
ереженің № 1 Қосымшасында көрсетілген тәртіппен
хаттама рәсімделеді.
8.5. Науқан аяқталып, http://magnum.kz. сайтында
науқан қорытындысы жарияланған сәттен бастап 7
(жеті) күнтізбелік күннің ішінде Жеңімпаз жүлдені
алу үшін Науқан Ұйымдастырушысына ( «Adverso
Agency» ЖШС) (2.т.) Ережеде көрсетілген
байланыстар бойынша хабарласуы керек.
Науқан Жеңімпаздары
тиісті ұтысы жайлы
«Magnum Cash&Carry» ЖШС және
«Adverso
Agency» ЖШС–нің қызметкерлерімен телефон
немесе басқа да байланыс құралдары (электрондық
пошта,
Жеңімпаздың
Instagram
желісіндегі
аккаунты) арқылы Науқанның аяқталған күнінен
бастап 3 (үш) жұмыс күн ішінде хабардар етіледі.
Егер Жеңімпаз Науқанның аяқталған кезеңінен

және http://magnum.kz сайтында Науқан нәтижесі
жарияланған сәттен бастап 7 (жеті) күнтізбелік
күннің ішінде хабарласпаса, онда бұл адам тиісті
Жүлдені алу құқығынан айрылады. (Талап
етілмеген жүлделер ұйымдастырушының қолында
қалады)
8.6. Тиісті жүлдені алудан бұрын Жеңімпаз ұтысын
растау үшін ұтыс промо-коды бар «слипті»
(қосымша үзбелі түбіртек), фискалдық чекті және
жеке басын куәландыратын құжатты ұсынуы керек.
Бүлінген, суланған, желіммен жабыстырылған,
кептірілген чектер мен слиптер, сондай-ақ
деректері көрінбейтін чектер мен слиптер
қабылданбайды және мүндай жағдайда акцияның
қатысушысы Жүлдені алу құқығынан айырылады.
8.7. Жүлдені табыстаудан бұрын Науқан Жеңімпазы
келесі
құжаттарға
қол
қоюы
тиіс:
Жүлдені
алуы
жайлы
тізімедеге;
- дербес (биометриялық) мәліметтерді жинауға,
өңдеуге, таратуға (оның ішінде трансшекаралық)
жазбаша келісіміне;
8.8.
Тиісті Жүлдеге ие болу құқығы Науқан
Жеңімпазына Науқан Ұйымдастырушы («Adverso
Agency» ЖШС) ұсынған жеткізу қызметі
тапсырғаннан және Жүлдені алғаны жайлы
тізімдемеге қол қойғаннан бастап өтеді.
Осы сәттен бастап Науқан Ұйымдастырушысы
«Adverso Agency» ЖШС Жүлдені жоғалту немесе
бүлдіруге қатысты тәуекел үшін жауап бермейді.
Ұйымдастырушы жүлдені
9.7.8. т. сәйкес
рәсімдеуді жүзеге асырады.
8.9. Жеңімпаз Жүлдені алуға құқылы. «Adverso
Agency» ЖШС немесе/және «Magnum Cash&Cary»
ЖШС Жеңімпаздың жүлдені қажет етпегені немесе
тиісті Жүлдеден Науқан Жеңімпазының бас тартуы
немесе Науқан Жеңімпазында-Бас жүлде иегерінде
Францияға сапар үшін қажетті жеке басын
куәландырушы құжаттардың, кіру және басқа
құжаттар болмағандықтан, сонымен қатар Франция
мемлекетіне
ұшу күніне уақытылы келмеген
жағдайларға байланысты Бас жүлдені пайдалана
алмағаны үшін жауап бермейді.

8.10. Жүлдені алу немесе пайдалану құқығын
науқан Жеңімпазы үшінші тұлғаларға бере
алмайды. Үшінші тұлғалар ерекшелік ретінде ҚР
заңнамасына сәйкес ресімделген сенім хат
(нотариалды түрде расталған) мен жеке басын
куәландыратын құжаты бар жағдайда ғана Науқан
Жеңімпазының орнына Жүлдені ала алады.
8.11. Осы Науқан аясында жүлделерді ақшалай
баламамен ауыстыру көзделмеген.

9. Қосымша талаптар

9.1 Науқанға қатысу фактісі, Науқан қатысушысы
Ережелермен және Науқанды өткізу шарттарымен
таныстырылған
және
барлық
шарттармен
Қатысушы толық және сөзсіз келісімін білдірген
болып
табылады.
9.2. Науқанға қатысу фактісі, Науқан қатысушысы
жүлде алған жағдайларда өз еркімен ұсынған
ақпараттарды (аты-жөнін
және өзге жеке
мәліметтерін) Науқан Ұйымдастырушысы «Magnum
Cash&Cary» ЖШС, сондай-ақ олар уәкілеттік
берген адамдар Науқанды өткізу мақсатында
пайдалана алатынына және автоматтандырылған
құралдарын қолдана отырып өңдеуіне келісімін
растайды.
9.3. Науқанға 18 жасқа толған, Қазақстан
Республикасының аумағында тұрақты тұратын
Қазақстан Республикасының азаматтары немесе
Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты
тұратын Қазақстан Республикасында ықтиярхаты
бар
азаматтар
қатыса
алады.
.
9.4. Науқанды Ұйымдастырушының қызметкерлері
мен өкілдері, онымен үлестес тұлғалар және
олардың
отбасы
мүшелері,
Науқанды
Ұйымдастырушымен шарттық қарым-қатынаста
тұрған және Науқанды өткізуге қатысатын басқа
қызметкерлері және жоғарыда аталған барлық
тұлғалардың жақын туыстары Науқанға қатыса
АЛМАЙДЫ.
9.5. Ұйымдастырушы «Adverso Agency» ЖШС
«Magnum Cash&Cary» ЖШС–мен келісе отырып
кез-келген уақытта,
кез-келген негіз бойынша
Науқанның шарттарын өзгертуге құқылы, және осы

өзгерістермен
қатысушылар
сөзсіз
келіседі.
9.6.
Науқан
қатысушылары:
9.6.1. Осы Ережелермен белгіленген тәртіпте
Науқанға қатысады.
9.6.2. Науқан шарттары мен өзгерістері жайлы
ақпаратты «Magnum Cash&Carry»
ЖШС-нің
дүкендер
желісінен
(осы
Ереженың
4.т.
көрсетілгендей) немесе http://magnum.kz сайтынан
таныса алады.
9.6.3. Осы Ереженің шарттарына сәйкес Жүлдені
алады.
9.7.
Науқанды
ұйымдастырушы:
9.7.1. Осы Ережелермен белгіленген тәртіпте
Науқанды
өткізеді.
9.7.2. Науқан шарттарындағы өзгерістер жайлы
ақпаратты
http://magnum.kz
сайтына
өзгеріс
енгеннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде
жариялайды.
9.7.3. Осы Ережелерде көрсетілген негіздемеге
немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы
заңнамасының талаптарына сәйкес болмаса Науқан
Қатысушыларымен жазбаша келіссөздер немесе
басқа да байланыс орнатпайды.
9.7.4. Осы ережеде көрсетілген міндеттемелерді
дұрыс орындамаған Жеңімпазға Жүлде беруден бас
тартады.
9.7.5. Науқан шарттарын толық орындаған
Жеңімпаздарға тиісті Жүлдесін табыстайды.
9.7.6. Бас Жүлдені алудың міндетті шарты - Науқан
Жеңімпазында тұлғаның жеке басын растайтын,
әрекет мерзімі Франция мемлекетіне ұшудан кем
дегенде 6 айды құрайтын құжатының болуы.
Сапар үшін қажетті барлық кіру және басқа да
құжаттардың бар болуын және ресімдеуді Науқан
Жеңімпазы өздігінен қамтамасыз етеді.
9.7.7. науқан жеңімпазы- «Провансқа саяхат» Бас
жүлдесі иесінің барлық шығындары Осы Ережеде
қарастырылмаған, оның ішінде
Франция
мемлекетінде жүріп-тұру, көлікті жалға алу, әуе
немесе өзге де тасымалдау, авиациялық алымдар,
өзге де салықтар мен баждар, мөлшерден тыс жүк
үшін алымдар, телефон және ұялы байланыс

қызметтеріне ақы төлеу, сусындар (соның ішінде
алкогольмен),
кәдесыйлар,
ақылы
кеңестер,
медициналық сақтандыру Жеңімпаздың өз есебінен
төленеді.
9.7.8. Johnson&Johnson компаниясының өнімдерінің
жиынтығы Науқан
Жеңімпаздарына Науқан
Ұйымдастырушының есебінен, жеткізу қызметі
көмегімен жүзеге асырылады.
Жеңімпазды
тексеру
оның
жеке
басын
куәландыратын құжаты мен чекті ұсынуы арқылы
жеткізуші курьерімен жүзеге асырылады.
Жеткізу күні және жеткізу уақыты
Науқан
Жеңімпазы алдын-ала
http://magnum.kz сайтына
тіркелген кезде көрсетілген деректері бойынша
белгіленеді
9.7.9. Атаулы авиабилеттер және атаулы қонақ үйде
тұру түріндегі Бас жүлде курьер арқылы
жеткізіледі. Бас жүлдені Ресімдеу шарттарын 5тармақтан қараңыз. Жеңімпазды тексеру оның жеке
басын куәландыратын құжаты мен чекті ұсыну
арқылы жеткізуші курьерімен жүзеге асырылады.
Жеткізу күні және жеткізу уақыты
Науқан
Жеңімпазы алдын-ала
http://magnum.kz сайтына
тіркелген кезде көрсетілген деректері бойынша
немесе 2.т. сәйкес белгіленеді
9.7.10.
«Magnum
Cash&Cary»
ЖШС
Ұйымдастырушы «Adverso Agency» ЖШС-нің
серіктесі болып табылады. Серіктестің міндетіне
Науқан Жеңімпаздарына http://magnum.kz сайтында
Науқанның нәтижелерін
жариялару арқылы
ақпарат жеткізу ғана кіреді.
9.7.11. Ұйымдастырушы
немесе «Magnum
Cash&Cary» ЖШС Науқан Жеңімпазының жүлдені
алумен/иеленумен/пайдаланумен/
өкімімен
байланысты
(салдарынан)
денсаулығына
(өміріне)/мүлігіне келтірілген зиянға /шығынға
және/немесе Жеңімпаздын Франция аумағында
жүруіне/болуына жауап бермейді.

ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
АКЦИИ «НЕДЕЛЯ ФРАНЦИИ В МАГНУМ»
1. Наименование Акции (далее – Акция)
2. Организатор Акции

3. Сроки проведения Акции:

4. Места проведения Акции с указанием
адресов:

5. Призовой фонд Акции:

«Неделя Франции в Магнум»
ТОО «Adverso Agency»
Юридический, фактический адрес: г. Алматы, ул. Байзакова 125/185, БЦ
«Номад», нежилое помещение 1, оф.800.
Телефон: 8 727 331 66 78.
БИН 170840012651
Расчетный счет: KZ548562203103150258 в АО «БанкЦентрКредит»
филиал г. Алматы
БИК KCJBKZKX
КБе: 17
Свидетельство по НДС: Серия 60001, № 1195837 от 2 октября 2017г.
С 09 часов:00 минут «23» августа 2018 года до 23 часов:59 минут «23»
ноября 2018 года
Сеть магазинов ТОО «Magnum Cash&Carry» в:
г. Алматы по адресам:
мкр-н Жетысу 3, д. 1 Г;
ул. Д. Бедного д. 3;
ул. Северное кольцо, д. 3;
ул.Халиуллина, д. 194;
ул. Толе би д.285;
пр. Райымбека, 239 Г;
ул. Хан Шатыр, д. 273;
мкр. Первомайский, ул.Капшагай, д. 34;
мкрн Мамыр 1,д. 8А;
ул.Радостовца, д.292;
ул. Жандосова, 86;
мкр. 8, д.37/1;
пр.Суюнбая, дом.2, корпус 8, литер «П»;
мкр. Коктем 1, дом 20;
мкр. Кулагер, дом 10;
мкр. Казахфильм, дом 17;
ул. Тулебаева, д. 38\61;
пр. Абылай Хана, д. 62;
мкр-н Аксай-4, д. 70Б;
мкр-н Самал-3, д. 1;
Алматинская область, Карасайский р-он, с. Иргели, трасса Алматы
Бишкек, стр. 1706;
ул. Шолохова, д. 29
мкр. Ак-булак, ул. АЗТМ, 273
Алматинская область, г.Каскелен, ул. Абылай Хана, дом 90. ТЦ
«Алатау».
г. Караганда по адресам:
пр. Шахтеров, 82;
пр. Бухар-Жырау 86, ТРЦ «ГрандСтор».
г. Астана по адресам:
р-н Алматы, ул. Қажымұқан, здание 8
шоссе Алаш 23/1;
ул. Едiл, здание 26;
ул. Ш. Уалиханова, д.20.
г. Шымкент по адресам:
Аль-Фарабийский район, проспект Байдибек Би, здание 25
ул. Ж. Шаяхметова здание 5 «А»;
ул. Володарского 1/5, здание ТРЦ «Жамалбек-Кажы».
г. Талдыкорган по адресам:
мкр. Каратал, дом 20Б;
ул. Конаева, строение 20А
г. Петропавловск по адресам:
ул. Ч.Валиханова, ТРЦ «City MAll».
(i) наборы продукции от компании Johnson&Johnson. Наборы состоят*
из следующих товаров:
- Carefree® Салфетки Aloe воздухопроницаемые 20 шт – 1 шт.
- Салфетки влажные Johnson's baby 20шт. – 1 шт.
- LISTERINE® Ополаскиватель для полости рта Total Care 250 мл – 1
шт.
- Le Petit Marseillais мыло Белый персик-Нектарин 90 г – 1 шт.

- Le Petit Marseillais Жидкое мыло Цветок апельсинового дерева 300
мл – 1 шт.
- Le Petit Marseillais Гель для душа Белый персик-Нектарин 250 мл –
1 шт.
- Le Petit Marseillais Гель-шампунь для мужчин Кедр-Минералы 250
мл – 1 шт.
- o.b.® Тампоны ProComfort супер 16 шт – 1 шт.
- REACH® Interdental зубная щетка средняя – 1 шт.
(ii) главный приз «поездка в Прованс» - поездка во Францию на 7 (Семь)
дней 6 (Шесть) ночей**, в один из городов области Прованс, в
количестве 1 (Одна) штука на двоих человек, включающая:
авиаперелет туда и обратно класс «эконом», проживание в одном
двухместном номере гостиницы.
Организатор Акции самостоятельно определяет следующие условия
главного приза «поездка в Прованс»:
-оформление именной путевки на двоих человек;
- выбор города в области Прованс во Франции для поездки;
- город Республики Казахстан, из которого будет осуществлен вылет
во Францию и прилет из Франции (Алматы или Астана);
- даты перелетов и авиакомпанию;
- место для проживания.
*Наполнение наборов продукции от компании Johnson&Johnson
может не значительно отличаться, сохраняя при этом материальную
ценность.
**Количество дней и ночей может несколько отличаться,
в
зависимости от даты и времени вылета.

6. Условия участия в Акции:

7. Товары, участвующие в Акции

6.1. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо:
6.1.1. В период проведения Акции в любом магазине сети ТОО
«Magnum Cash&Cary» (из указанных в п.4 настоящих Правил)
совершить покупку товаров Le Petit Marseillais (указанных в п.7
настоящих правил) на сумму 1 000 (одна тысяча) тенге и выше,
получить чек с промо-кодом, пропечатанным на «слипе»
(дополнительный отрывной чек).
6.1.2. На каждые 1 000 (одну тысячу) тенге в чеке Покупателю выдается
один промо-код. Количество промо-кодов, которые может
получить Покупатель, не ограничено, т.е. сделав покупку на 8 000
(восемь тысяч) тенге он может получить 8 промо-кодов, на 16 000
(шестнадцать тысяч) тенге – 16 промо-кодов и т.д.
6.1.3. Для участия в Акции необходимо зарегистрировать полученные
промо-коды на сайте http://magnum.kz, обязательно сохранить
«слип» (дополнительный отрывной чек) и фискальный чек до
окончания Акции.


Гель д/душа MARSELLAIS белый персик/нектарин
250мл



Гель д/душа MARSELLAIS ваниль 250мл




Гель д/душа MARSELLAIS лаванда/мед 250мл
Гель д/душа MARSELLAIS цветок апельсиновое дерево
250мл




Гель д/душа MARSEILLAIS лайм 250мл
Крем-бальзам MARSEILIAIS д/тела питательный карите
250мл бан
Гель д/душа MARSEILLAIS экстрамягкий молочко
оливы 250мл фл







Гель д/душа MARSEILLAIS малина/пион 250мл фл
Маска MARSEILLAIS д/волос лен молочко сл/миндаля
300мл бан
Гель д/душа MARSEILLAIS экстрамягкий ваниль 400мл
фл
Гель
д/душа
MARSEILLAIS
экстрамягкий
персик/нектарин 400мл































Мыло LE PETIT MARSEILIAIS жидкое цветок
апельсинового дерева 300мл фл
Мыло LE PETIT MARSEILIAIS жидкое сладкий миндаль
300мл фл
Крем д/рук MARSEILLAIS карит/масл арган дерев/минд
75мл туба
Крем д/рук MARSEILLAIS карите/алоэ/пчелиный воск
75мл туба
Мыло LE PETIT MARSEILIAIS жидкое малина/пион
300мл фл
Гель-пена MARSELLAIS д/душ апельсин и грейпфрут
250мл фл
Гель-пена MARSELLAIS д/душ цветок вишни 250мл фл
Кондиционер MARSEILLAIS д/волос белая глина и
жасмин 200мл
Набор
MARSEILLAIS
гель
д/душа
сладкий
миндаль+крем д/рук кор
Набор MARSEILLAIS гель д/душа 300мл+крем д/рук
75мл кор
Промо 1+1 гель MARSEILLAIS д/душа кедр/минералы
+гель MARSELLAIS д/душа ваниль 250мл
Промо 1+1 гель MARSEILLAIS д/душа мята /лайм+гель
MARSELLAIS д/душа бел перс/нектар 250мл
Гель д/душа MARSEILLAIS цветок мака/молочко хлопка
250мл фл
Набор MARSEILLAIS увлажнение гель-крем 250мл +
крем д/рук 75мл кор
Набор MARSEILLIAS интенсивное увлажнение гелькрем 250мл + крем д/рук 75мл кор
Набор MARSEILLAIS гель-шампунь д/мужчин 2в1
250мл кор
Набор MARSEILLAIS жидкое мыло 300мл+ гель д/душа
250мл+ мыло 90гр кор
Набор MARSEILLAIS гель-балзам 250мл+ молочко
д/тела 250мл+ крем д/рук 75мл кор
Набор MARSEILIAIS гель-бальзам 250мл+крем д/рук
75мл кор
Гель д/душа MARSEILIAIS абрикос/фундук 250мл фл
Гель-пена MARSELLAIS д/душ апельсин и грейпфрут
650мл фл
Гель д/душа MARSELLAIS белый персик/нектарин
650мл фл
Гель д/душа MARSELLAIS ваниль 650мл фл
Набор
MARSEILIAIS
гель-шампунь
д/мужчин
кедр/минералы гр/уп
Подарочный набор LE PETIT MARSEILLAIS гель
д/душа клубника прованса 250мл+роза прованса 250мл
кор
Подарочный набор LE PETIT MARSEILLAIS гель
д/душа акация и масло карите 250мл+шампунь 250мл
кор
Набор MARSEILIAIS гель-шампунь/шампугь/гель-пена
гр/уп



Набор MARSEILIAIs гель-бальзам крем д/рук гр/уп




Набор MARSEILIAIS гель д/душа+мыло гр/уп
Набор MARSEILIAIS спа море гамма по уходу зателом
гель д/душа+молочко д/тела кор
Набор LE PETIT MARSEILLAIS гель-бальзам д/душа
250мл+крем д/рук 75мл кор




























Гель д/душа MARSEILLAIS кедр и минералы 250мл фл
Гель-шампунь MARSEILLAIS д/мужчин мята/лайм
250мл фл
Гель д/душа MARSEILLAIS можжевельник и экстр
папорот 250мл фл
Гель д/душа MARSEILLAIS апельсинове дерево и аргана
250мл фл
Промо набор LE PETIT MARSEILIAIS гель-шампунь
д/муж 250мл+гель д/душа д/жен белый персик 250мл
Промо набор LE PETIT MARSEILIAIS гель-шампунь
д/муж 250мл+гель д/душа д/жен малина и пион 250мл
Гель LE PETIT MARSEILLAIS д/душа сандал и ваниль
мужской 250мл фл
Гель LE PETIT MARSEILLAIS д/душа шафран и
красный апельсин мужской 250мл фл
Гель д/душа LE PETIT MARSEILLAIS клубника
прованса 250мл фл
Гель д/душа LE PETIT MARSEILLAIS роза прованса
250мл фл
Гель
д/душа
LE
PETIT
MARSEILLAIS
средиземноморский гранат 250мл фл
Гель LE PETIT MARSEILIAIS д/душа мятный восторг
250 мл фл
Молочко
д/тела
MARSEILIAIS
увлажняющ
карите/миндаль 250мл
Мыло LE PETIT MARSEILIAIS цветок апельсинового
дерева 90гр кнврт
Мыло LE PETIT MARSEILIAIS сладкий миндаль 90гр
кнврт
Мыло LE PETIT MARSEILIAIS ваниль 90гр кнврт
Мыло LE PETIT MARSEILLAIS белый персик нектарин
90гр кор
Набор LE PETIT MARSEILIAIS гель д/душа+мыло 2шт
белый персик/нектарин кор
Набор LE PETIT MARSEILIAIS гель д/душа 2шт 500мл
кор
Набор
LE
PETIT
MARSEILIAIS
гель-крем
д/душа+шампунь 500мл кор
Набор MARSEILLAIS гель-шампунь+гель д/душа
д/мужчин 500мл кор
Набор MARSEILLAIS гель+гель д/душа 500мл кор
Набор MARSEILLAIS д/мужчин гель-шампунь кедр и
минералы+шафран/красный апельсин 500мл кор
Набор LE PETIT MARSEILLAIS гель-крем д/душа+крем
д/рук 2шт кор



Шампунь MARSELLAIS белая глина/жасмин 250мл фл



Шампунь MARSELLAIS молоко карите/мед 250мл фл




Кондиционер MARSEILLAIS д/жирных волос 200мл туб
Кондиционер MARSEILLAIS д/окрашенных волос 200мл
туб




Кондиционер MARSEILLAIS д/сухих волос 200мл туб
Шампунь MARSEILLAIS д/норм волос лен и молочко
сладкого миндаля 250мл фл
Кондиционер MARSEILLAIS д/волос лен молочко
сл/миндаля 200мл
Кондиционер MARSEILIAIS гранат и масло арганы
200мл фл





Шампунь MARSELLAIS яблоко и олива 250мл фл












Шампунь MARSEILIAIS д/окрашенных волос голубика и
масло сафлора 250мл фл
Гель-бальзам LE PETIT MARSEILIAIS аргана/воск/роза
250мл фл
Крем-гель LE PETIT MARSEILIAIS карите/акация 250мл
фл
Крем-гель LE PETIT MARSEILIAIS какао/кунжут 250мл
фл
Гель-крем
д/душа
MARSEILLAIS
увлажнение
мед/молочко 250мл фл
Гель-бальзам д/душа MARSEILLAIS интенсивное
питание 250мл фл
Гель-масло д/душа MARSEILLAIS питание масло органы
250мл фл
Шампунь MARSELLAIS объем и блеск экстракт 3 цветов
и грейпфрут 250мл фл
Шампунь MARSELLAIS мягкость и уход молочко и
цветок липы 250мл фл
Шампунь LE PETIT MARSEILLAIS каритэ-мед для
сухих и поврежденных волос 250мл туб

8.1. Победители Акции выбираются путем случайной выборки из числа
Участников Акции (см. п.6.1.), (каждому участнику присваивается
порядковый номер), которая проводится с помощью сайта
www.random.org.
8.2. Все участники Акции (см. п.6.1.) автоматически включаются в
финальный Розыгрыш одного главного приза «поездка в
Прованс», которая проводится с помощью сайта www.random.org.
8.3. Акция проводится в 13 этапов:
1-ый этап – 03 сентября 2018 года, в рамках которого будет
разыграно 20 наборов продукции от компании Johnson&Johnson.
2-ой этап – 10 сентября 2018 года, в рамках которого будет
разыграно 20 наборов продукции от компании Johnson&Johnson.
3-ий этап – 17 сентября 2018 года, в рамках которого будет
разыграно 20 наборов продукции от компании Johnson&Johnson.

8. Определение Победителей Акции и
вручение призов

4-ый этап – 24 сентября 2018 года, в рамках которого будет
разыграно 20 наборов продукции от компании Johnson&Johnson.
5-ый этап – 01 октября 2018 года, в рамках которого будет
разыграно 20 наборов продукции от компании Johnson&Johnson.
6-ой этап – 08 октября 2018 года, в рамках которого будет
разыграно 20 наборов продукции от компании Johnson&Johnson.
7-ой этап – 15 октября 2018 года, в рамках которого будет
разыграно 20 наборов продукции от компании Johnson&Johnson.
8-ой этап – 22 октября 2018 года, в рамках которого будет
разыграно 20 наборов продукции от компании Johnson&Johnson.
9-ый этап – 29 октября 2018 года, в рамках которого будет
разыграно 20 наборов продукции от компании Johnson&Johnson.
10-ый этап – 05 ноября 2018 года, в рамках которого будет
разыграно 20 наборов продукции от компании Johnson&Johnson.
11-ый этап – 12 ноября 2018 года, в рамках которого будет
разыграно 20 наборов продукции от компании Johnson&Johnson.
12-ый этап – 19 ноября 2018 года, в рамках которого будет
разыграно 20 наборов продукции от компании Johnson&Johnson.
13-ый этап – 26 ноября 2018 года, в рамках которого будет
разыграно 20 наборов продукции от компании Johnson&Johnson и 1
(Один) главный приз «поездка в Прованс».
8.4. Результаты Акции будут размещены на сайте http://magnum.kz не
позднее чем через 3 (три) рабочих дня с момента завершения
каждого этапа Акции.

По результатам Акции работниками ТОО «Magnum Cash&Carry» и ТОО
«Adverso Agency» формируется Комиссия и составляется Протокол,
оформленный по форме согласно Приложению № 1 к настоящим
Правилам.
8.5. В течение 7 (Семи) календарных дней с момента завершения Акции
и публикации результатов на сайте http://magnum.kz. Победитель должен
обратиться за призом к Организаторам Акции (ТОО «Adverso Agency»)
по контактам, указанным в правилах (п.2). Опционально, Победители
Акции уведомляются работниками ТОО «Magnum Cash&Carry» или ТОО
«Adverso Agency» о соответствующем выигрыше по телефону и/или
иными доступными средствами связи (электронная почта, аккаунт
Instagram соответствующего Победителя), в срок не позднее 3 (трех)
рабочих дней с даты завершения Акции розыгрыша соответствующих
Призов. В случае если Победитель не обращается за призом по
истечении 7 (семи) календарных дней с момента завершения каждого
этапа Акции и публикации результатов на сайте http://magnum.kz, право
получения подарка аннулируется. Невостребованные призы остаются у
организатора.
8.6. Перед получением приза Победитель должен подтвердить свой
выигрыш путем предоставления «слипа» (дополнительный отрывной
чек) с выигрышным промо-кодом и фискального чека и документ
удостоверяющий личность. Поврежденные, намоченные, подклеенные,
подсушенные чеки и слипы , а также чеки и слипы, на которых не
видны данные не принимаются и в таком случае Участник Акции
лишается права получения Приза.
8.7. До вручения приза Победитель Акции подписывает следующие
необходимые документы:
- Ведомость о получении Приза;
- Письменное согласие на сбор, обработку, передачу (включая
трансграничную) персональных (биометрических) данных
8.8. Право собственности на соответствующий Приз переходит к
Победителю Акции в момент вручения соответствующего Приза
курьерской службой представляющей Организатора Акции (ТОО
«Adverso Agency») и подписания Ведомости о получении приза. С этого
момента организатор акции ТОО «Adverso Agency» не несет
ответственности за риск, связанный с утратой/гибелью,
повреждением/порчей, потерей Приза. Оформление приза
осуществляется организатором в соответствии с п. 9.7.8.
8.9. Получение приза является правом Победителя. ТОО «Adverso
Agency» и/или ТОО «Magnum Cash&Cary» не несет ответственность за
неполучение приза Победителем Акции или отказ Победителя Акции от
соответствующего Приза или невозможность воспользоваться призом
ввиду отсутствия у Победителя Акции необходимых для поездки во
Францию документа, удостоверяющего личность, выездных и иных
документов, а также в случае его несвоевременного прибытия к дате
вылета во Францию/из Франции.
8.10. Право получить приз или воспользоваться призом не может быть
передано Победителем Акции третьим лицам. Третьи лица могут
исключительно получить приз за Победителя Акции при наличии
доверенности, оформленной в соответствии с действующим
законодательством РК (нотариально заверенной) и предъявлении
удостоверения личности.
8.11.Выплата денежного эквивалента стоимости Приза не производится.
9.1. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление
Участника с настоящими Правилами и его согласие с ними.
9. Дополнительные условия

9.2. Приняв участие в Акции, участник соглашается с тем, что
добровольно предоставленная ими для целей проведения Акции
информация (в том числе персональные данные) будет
обрабатываться Организатором Акции и ТОО «Magnum Cash&Cary»

, а также уполномоченными ими лицами с применением
автоматизированных средств обработки данных.
9.3. В Акции могут принимать участие физические лица — граждане
Республики Казахстан, достигшие 18 лет, постоянно проживающие
на территории Республики Казахстан, а также лица, постоянно
проживающие на территории Республики Казахстан и имеющие
вид на жительство Республики Казахстан.
9.4. Запрещается принимать участие в Акции работникам и
представителям Организатора, членам их семей, аффилированным
лицам, а также работникам и представителям любых других лиц,
имеющих непосредственное отношение к организации или
проведению настоящей Акции.
9.5. Организатор ТОО «Adverso Agency» по согласованию с ТОО
«Magnum Cash&Cary» вправе в любое время, по любому основанию
изменить условия Акции, с чем, безусловно и безотзывно согласны
Участники Акции.
9.6. Участники Акции:
9.6.1. Принимают участие в Акции в порядке, определенном
настоящими Правилами.
9.6.2. Могут ознакомиться с условиями Акции и об изменениях таких
условий в магазинах сети ТОО «Magnum Cash&Carry» (указаны в
п.4 настоящих Правил) или на сайте http://magnum.kz.
9.6.3.

Получают призы на условиях настоящих Правил.

9.7. Организатор Акции:
9.7.1. Проводит Акцию в порядке, определенном настоящими
Правилами.
9.7.2. Размещает информацию об изменении условий Акции на сайте
http://magnum.kz не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала
введения в действие таких изменений.
9.7.3. Не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с
Участниками Акции, кроме как в случаях, указанных в настоящих
Правилах или на основании требований действующего
законодательства Республики Казахстан.
9.7.4. Отказывает в выдаче приза Победителю Акции, не
выполнившему требования настоящих Правил.
9.7.5. Выдает призы Победителям, выполнившим все требования
условий Акции.
9.7.6.

Обязательным условием получения Главного приза является

наличие у Победителя Акции, документа, удостоверяющего личность,
срок действия которого составляет не менее 6 месяцев до даты
вылета во Францию. Оформление и наличие всех въездных и иных
документов, необходимых для поездки, обеспечивается
Победителем Акции самостоятельно.
9.7.7. Все расходы Победителя Акции-обладателя Главного приза
«поездка в Прованс», не предусмотренные настоящими Правилами,
в том числе наземные, воздушные или иные перевозки до города, с
которого осуществляется вылет во Францию, аренда автомобиля,
медицинская страховка, страхование жизни и здоровья и
аннулирования поездки, авиационные сборы, иные налоги и
пошлины, сборы за сверхнормативный багаж, оплата услуг
телефонной и мобильной связи, питание, напитки (включая
алкогольные),
сувениры,
чаевые,
расходы
на
осмотр
достопримечательностей, а также иные расходы, связанные с
поездкой во Францию оплачиваются силами и за счет Победителя
Акции.
9.7.8. Доставка наборов продукции от компании Johnson&Johnson
Победителям Акции, осуществляется курьерской службой за счет
Организатора
Акции.
Проверка
личности
победителя

осуществляется курьером при предъявлении чека и удостоверения
личности. Дата и время доставки устанавливаются по
предварительному согласованию с победителем акции по
контактам указанными при регистрации на сайте http://magnum.kz
или п.2.
9.7.9. Главный приз будет доставлен курьером в виде именных
авиабилетов и именного проживания в гостинице. Условия
оформления главного приза см. п.5. Проверка личности победителя
осуществляется курьером при предъявлении чека и удостоверения
личности. Дата и время доставки устанавливаются по
предварительному согласованию с победителем акции по
контактам указанными при регистрации на сайте http://magnum.kz
или п.2.
9.7.10. ТОО «Magnum Cash&Cary» является Партнером
Организатора ТОО «Adverso Agency», в обязанности Партнера
входит только информирование Победителей Акции путем
публикации результатов Акции на сайте http://magnum.kz.
9.7.11. Организатор и/или ТОО «Magnum Cash&Cary» не несет никакой
ответственности за вред/ущерб/убытки, причинённые здоровью
(жизни)/имуществу Победителя Акции в связи (вследствие) с
получением/владением/пользованием/распоряжением приза и/или
следованием/пребыванием Победителя на территории Франции.

