
 

 

«Сəбилерге арналған Huggies® трусилеріне купон»  
Акциясының ережелері  
(əрі қарай – «Ережелер») 

 
1. Ережелердің жалпы шарттары 
1.1. «Сəбилерге  арналған Huggies® трусилеріне купон» атты 
Жарнамалық Акциясы (əрі қарай осы Ережелердің мəтіні бойынша 
сəйкесінше – «Акция») тұтынушылар арасында Huggies® тауар белгісін 
жылжытуға, тұтынушылардың, соның ішінде əлеуетті 
тұтынушылардың назарын «Huggies®» трусилері тауар белгісінің 
өніміне аудартуға,  тұтынушыларға тауарды қолданып көру мүмкіндігін 
көбірек ұсынуға, Қазақстан нарығында сатылым өсімін ынталандыруға 
бағытталған.  
1.2. Акция шарттары бойынша тұтынушыға Акция Ережелерімен 
келісетінін, Жеке деректерді жинау мен өңдеуге келісім берген кезде, 
сондай-ақ төменде Ережелерде егжей-тегжейлі сипатталғандай, 
https://www.huggies.kz/  интернет-ресурсына (əрі қарай – «Сайт»), 
қажетті деректерді енгізіп, қажетті əрекеттерді жасаған кезде алған 
тұтынушының электрондық купоны негізінде оған Ережелердің 1.4-т 
көрсетілген «Huggies®» трусилері тауар белгісіндегі өнімінің бір 
қаптамасының құнынан (əрі қарай – «Өнім») сатып алған кезде 30 
(отыз)% мөлшерінде шегерім беріледі. Шегерім тұтынушы Ережелердің 
4.3-т. көрсетілген өзі таңдап алған қандай да бір сауда нүктесінен 
Өнімді сатып алған кезде беріледі. 
 
1.3. Тұтынушы Ережелердің 5.2-т. егжей-тегжейлі сипатталғандай 
электрондық купонды алғаннан кейін Акция қатысушысы болады.   
 
1.4. Өнімнің сипаттамасы 
 

 
 

Өнімнің атауы 

 
Өлшемдері 
(салмағы) 

Қаптамадағы 
труси-

жөргектер 
саны, д. 

 
Қыздарға/ұлдарға 3 (7-11 кг) 19 д.  

Правила Акции 
«Купон на трусики Huggies® для малышей» 

(далее – «Правила») 
 

1. Общие положения Правил 
1.1. Рекламная Акция под названием «Купон на трусики Huggies® для 
малышей» (далее по тексту настоящих Правил соответственно – 
«Акция») направлена на продвижение товарного знака Huggies® среди 
потребителей, привлечение внимания потребителей, в том числе 
потенциальных, к продукту под товарным знаком  трусики 
«Huggies®»,  предоставления большей возможности апробации 
продукта потребителями, стимулирования роста на казахстанском 
рынке.  
1.2. По условиям Акции потребителю при покупке предоставляется 
скидка в размере 30 (тридцать)%  от стоимости одной упаковки 
продукта под товарным знаком трусики «Huggies®», указанного в п. 
1.4. Правил (далее - «Продукт»), на основании электронного купона, 
полученного потребителем путем  предоставления согласия с 
Правилами Акции и предоставления Согласия на сбор и обработку 
персональных данных, а также при занесении необходимых данных и 
совершения необходимых действий на интернет-ресурсе: 
https://www.huggies.kz/  (далее- «Сайт»), как более детально описано 
ниже в Правилах. Скидка предоставляется при покупке потребителем 
Продукта в какой-либо одной выбранной им торговой точке указанной 
в п. 4.3. Правил.  
 
1.3. Потребитель становится участником Акции после получения 
электронного купона, как более детально описано в п. 5.2. Правил.   
 
1.4. Описание Продукта 
 

 
 

Название продукта 

 
 

Размеры 
( вес ) 

Количество 
трусиков-

подгузников 
в упаковке, 

шт 



 

 

арналған Huggies 
Трусилері 

Қыздарға/ұлдарға 
арналған Huggies 

Трусилері 

4 (9-14 кг) 17 д. 

Қыздарға/ұлдарға 
арналған Huggies 

Трусилері 

5 (13-17 
кг) 

15 д. 

 
 
2. Акцияның өткізілу аумағы 
2.1. Акция Қазақстан Республикасының аумағында (əрі қарай – 
«Акцияның өткізілу аумағы»):  Алматы, Нұр-Сұлтан, Ақтау Ақтөбе, 
Атырау, Жаңаөзен, Қаскелең, Қарағанды, Көкшетау, Қостанай, 
Қызылорда, Павлодар, Петропавл, Семей, Талдықорған, Тараз, 
Теміртау, Орал, Өскемен, Екібазтұз қалаларында өткізіледі. 
2.2. Акция Сайт арқылы өткізіледі.  
 
3. Акцияның өткізілу мерзімі 
3.1. Акция соңғы күнді қоса 2021 жылдың 1 қазаннан 31 қарашаға дейін 
аралығында өткізіледі. Акцияның өткізілу мерзімі немесе оның 
кезеңдерін өткізудің қандай да бір мерзімдері Тапсырыс берушінің 
қалауымен алдын ала ешкімге хабарламастан өзгертілуі мүмкін. Кез 
келген өзгертулерді Тапсырыс беруші Сайтта жариялайды. Тұтынушы 
электрондық купонды Акцияның өткізілу мерзімінде қолдануы тиіс.  
 
4. Акцияның Тапсырыс берушісі, Ұйымдастырушысы жəне 
Серіктестері     
4.1. Акцияның Тапсырыс берушісі «Кимберли-Кларк Қазақстан» ЖШС 
(əрі қарай – «Тапсырыс беруші») болып табылады. Мекенжайы: 
Қазақстан, Алматы қ., Медеу ауд., 050059, Нұрсұлтан Назарбаев д-лы, 
240 Г үй, қауырт желі телефоны: 8 800 070 89 10. 
4.2.Акция Ұйымдастырушылары «Умные Технологические Решения» 
ЖШҚ мен «Инфобип» ЖШС (əрі қарай – «Ұйымдастырушы(-лар)») 

 

Huggies Трусики 
для 

девочек/мальчиков 

3 (7-11 
кг) 

19 шт.. 

Huggies Трусики 
для 

девочек/мальчиков 

4 (9-14 
кг) 

17 шт. 

Huggies Трусики 
для 

девочек/мальчиков 

5 (13-17 
кг) 

15 шт. 

 
 
2. Территория проведения Акции 
2.1. Акция проводится на территории  Республики Казахстан (далее – 
«Территория проведения Акции») в следующих городах:  Алматы, 
Нур-Султан, Актау Актобе, Атырау, Жанаозен, Каскелен, Караганда, 
Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Павлодар, Петропавловск,  Семей,  
Талдыкорган, Текели, Жаркент, Тараз, Темиртау, Уральск, Усть-
Каменогорск, Шымкент, Экибазтуз  
 
2.2. Акция проводится через Сайт.  
 
3. Срок проведения Акции 
3.1. Акция проводится в период с 1 октября  до 30 ноября 2021   года 
включительно. Срок проведения Акции или какие-то сроки проведения 
ее этапов могут быть изменены по усмотрению Заказчика без 
предварительного уведомления кого-либо. Любые изменения 
публикуются Заказчиком на Сайте. Потребитель должен использовать 
электронный купон в течение срока проведения Акции.  
  
 
4. Заказчик, Организатор и Партнеры Акции 
4.1. Заказчиком Акции является ТОО «Кимберли-Кларк» (далее – 
«Заказчик»). Адрес: Казахстан, г. Алматы, Медеуский р-н, 050059, пр. 
Нұрсұлтан Назарбаев, д.240 Г., телефон горячей линии:  8 800 070 89 
10. 



 

 

болып табылады. «Умные Технологические Решения» ЖШҚ, 
орналасқан мекенжайы: 127015, Ресей, Мəскеу қ., Бутырская к-сі, 67-үй, 
1-құр., 1-орынжай, 2-қабат, 2-бөлме, телефон нөмірі: +7 (495) 115-82-19, 
Тапсырыс берушімен жасалған шарт негізінде сайтты дайындау, 
промокодтарды түрлендіру, техникалық қолдау мен өзге қызметтер 
көрсету бойынша қолдау көрсетеді. «Инфобип» ЖШС Акция аясында 
тұтынушыларға смс-хабарламаларды жөнелтуді қамтамасыз етеді.  
4.3. Келесі сауда нысандары Акция серіктестері болып табылады:  
Акция Қатысушысы «Балалар əлемі» немесе«Магнум»   дүкендерінің 
кез келген желісінің кассасында  өнімді сатып алу кезінде ұсынған  
электрондық купонды іске қосатын Қазақстан Республикасының 
аумағындағы «Балалар əлемі» дүкендер желісі мен  «Магнум» дүкендер 
желісі. («Балалар əлемі» дүкендер желісінің толық тізімі 
https://kz.detmir.com/shops/ сайтында көрсетілген. «Магнум» дүкендер 
желісінің толық тізімі https://magnum.kz/page/magaziny сайтында, 
немесе тұтынушы таңдаған  http://kz.detmir.com интернет-дүкенінде (əрі 
қарай – «Дүкен») көрсетілген.  Өнімді сатып алу кезінде шегерім алу 
үшін дүкенді Акция Қатысушысы Ережелердің 4.3-т. тізімнен өздігінен 
таңдап алады. 
4.4. Ұйымдастырушылар мен Серіктестер Ережелердің сақталуы үшін, 
соның ішінде тұтынушыларды қоса, үшінші тұлғалар алдында, соның 
ішінде өздері қатыстырған үшінші тұлғалар қызметкерлерінің 
əрекеттері (əрекетсіздігі) үшін жауапты болады. Тапсырыс беруші 
Ұйымдастырушылар мен Серіктестердің, олардың қызметкерлері мен 
мердігерлерінің əрекеттері (əрекетсіздігі) үшін жауапты болмайды.  
4.5. Тапсырыс беруші Акцияның жүзеге асырылуын, соның ішінде 
Қатысушыларға қоңырау шалу  арқылы бақылауға құқылы.  
4.6. Тапсырыс беруші алдын ала ешкімге хабарламастан кез келген 
уақытта Акция Ережелерін ешқандай ескертусіз өзгертілген Ережелерді 
Сайтта орналастыру арқылы өзгертуге, сондай-ақ алдын ала ешкімге 
хабарламастан Акцияны тоқтатуға немесе оны кез келген сəтте 
Тапсырыс берушінің қалауымен Сайтта тиісті хабарлама жариялау 
арқылы уақытша тоқтата тұруға құқылы.   
4.7. Тапсырыс беруші, Ұйымдастырушылар мен Серіктестер 
Қатысушыдан растайтын құжаттарды, соның ішінде Қатысушының 
жеке куəлігін растайтын құжатты қалауы бойынша кез келген уақытта 

4.2. Организаторами Акции являются (далее – «Организатор(-ы)»): 
ООО «Умные Технологические Решения» и ТОО  «Инфобип». ООО 
«Умные Технологические Решения», расположено по адресу: 127015, 
Россия, г. Москва, ул. Бутырская, дом 67, стр. 1, пом. 1, эт. 2, ком. 2, 
телефонный номер: +7 (495) 115-82-19, оказывает поддержку по 
разработке сайта, генерации промокодов, техническую поддержку и 
прочие услуги на основании договора с Заказчиком. ТОО «Инфобип» 
обеспечивает отправку смс-сообщений потребителям в рамках Акции.  
 4.3. Партнерами Акции являются торговые точки: cеть магазинов 
«Детский мир» и сеть магазинов «Магнум» на территории Республики 
Казахстан (далее – «Партнеры»), которые активируют электронный 
купон, предъявленный при покупке Продукта Участником Акции на 
кассе любого из Магазинов сети «Детский мир» или «Магнум» 
(Полный список сети магазинов «Детский мир» указан на сайте: 
https://kz.detmir.com/shops/ . Полный список сети магазинов «Магнум» 
указан на https://magnum.kz/page/magaziny), либо в интернет магазине 
http://kz.detmir.com выбранном потребителем (далее – «Магазин»). 
Магазин, для получения скидки при покупке Продукта выбирается 
Участником Акции самостоятельно из списка п. 4.3. Правил.  
4.4. Организаторы и Партнеры несут ответственность за соблюдение 
Правил, в том числе перед третьими лицами, включая потребителей, в 
том числе за действия (бездействие) своих работников, привлеченных 
ими третьих лиц. Заказчик не несет ответственность за действия 
(бездействия) Организаторов и Партнеров, за их работников и 
подрядчиков.  
4.5. Заказчик вправе осуществлять контроль за реализацией Акции, в 
том числе путем обзвона Участников.  
4.6. Заказчик вправе в любой момент без предварительного 
уведомления кого-либо изменить Правила Акции без какого-либо 
уведомления путем размещения измененных Правил на Сайте, а также 
прекратить Акцию или приостановить ее в любой момент без 
предварительного уведомления кого-либо по усмотрению Заказчика с 
публикацией соответствующего сообщения на Сайте.  
4.7. Заказчик, Организаторы и Партнеры оставляют за собой право 
запросить подтверждающие документы у Участника, в том числе 
документ, удостоверяющий личность Участника, в любой момент по 



 

 

сұрау құқығын өздеріне қалдырады. Бір қатысушы біреуден артық 
электрондық купонды ұсынған кезде шегерім Акция Қатысушысының 
жеке басын куəландыратын жəне растайтын құжатты ұсына отырып, бір 
электрондық купоннан ғана берілуі мүмкін. 
4.8. Акцияның Тапсырыс берушісі, Ұйымдастырушысы мен 
Серіктестері мыналар үшін жауапты болмайды: 
- Қатысушылардың Ережелерді сақтамағаны жəне/немесе уақтылы 
орындамағаны үшін; 
- тұтынушылардан/ Қатысушылардан Акцияға қатысу үшін жəне 
электрондық купондарды алу үшін қажетті толық емес, дұрыс емес 
деректерді алғаны үшін; 
- Қатысушының байланыста болмау себебінен Акция Қатысушысының 
электрондық купонды ала алмағаны үшін; 
- əрекеттер/əрекетсіздіктер, электрондық пошта қызметтерінің 
жұмысындағы техникалық ақаулар, байланыс, интернет, Сайт 
жұмысындағы ақаулар немесе электр қуатының жоқ болғаны үшін; 
- Тапсырыс берушіге, Ұйымдастырушыға, Серіктестерге қатысы жоқ 
жағдайлар бойынша Акцияның тоқтатылғаны үшін. 
 
5. Акция Қатысушылары 
5.1. Акцияға əрекет етуге қабілетті кəмелетке толған жеке тұлғалар 
қатыса алады: Қазақстан Республикасының азаматтары немесе 
Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар шетел азаматтары.  
5.2.  Тұтынушы Акция Ережелеріне келісім беріп, жеке деректерді 
жинау мен өңдеуге, сонымен қатар төменде сипатталғандай қажетті 
деректерді Сайтқа енгізуге жəне қажетті əрекеттер жасауға Келісім 
бергеннен кейін ұсынылатын электрондық купонды алғаннан кейін 
Акция Қатысушысы (əрі қарай – «Қатысушы») бола алады. 
5.3. Акцияға Тапсырыс берушінің, Ұйымдастырушының, 
Серіктестердің жəне олармен үлестес тұлғалардың қызметкерлері, 
олардың отбасы мүшелері, сондай-ақ Акцияны ұйымдастыруға жəне 
өткізуге қатысы бар басқа заңды тұлғалардың жəне/немесе жеке 
кəсіпкерлердің қызметкерлері мен олардың отбасы мүшелері қатыса 
алмайды. 
5.4. Қатысушы Сайттағы үлгіні бір рет қана толтыруға құқылы. 
Қатысушы өзі ұсынған мəліметтердің дұрыстығы, Сайтқа кіретін 

своему усмотрению. При предоставлении одним Участником более 
одного электронного купона скидка может быть предоставлена только 
по одному электронному купону с предоставлением документа 
удостоверяющего и подтверждающего личность Участника Акции.   
4.8. Заказчик, Организатор и Партнеры Акции не несут 
ответственность за: 
- несоблюдение и/или несвоевременное выполнение Участниками 
Правил; 
- получение от потребителей/ Участников неполных, некорректных 
данных, необходимых для участия в Акции и получения электронных 
купонов; 
- за неполучение Участником Акции электронного купона, 
произошедшего по причине недоступности Участника; 
- за действия/бездействия, технические неполадки в работе 
электронных почтовых служб, сбоев в работе связи, интернета, Сайта 
или отсутствия электричества; 
-за срыв Акции по обстоятельствам, не зависящим от Заказчика, 
Организатора, Партнеров. 
 
5. Участники Акции 
5.1. К участию в Акции допускаются потребители - дееспособные 
совершеннолетние физические лица: граждане Республики 
Казахстан или иностранные граждане, имеющие вид на жительство в 
Республике Казахстан.  
5.2.  Потребитель становится Участником Акции после получения 
электронного купона, который можно получить после предоставления 
потребителем согласия с Правилами Акции и предоставления Согласия 
на сбор и обработку персональных данных, а также при занесении 
необходимых данных и совершения необходимых действий на Сайте, 
как описано ниже (далее - «Участник»). 
5.3. В Акции не имеют права принимать участие работники Заказчика, 
Организатора, Партнеров и  аффилированных с ними лиц, члены их 
семей, а также работники других юридических лиц и/или 
индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и 
проведению Акции и члены их семей.  
5.4. Участник вправе заполнить форму на Сайте только один раз. 



 

 

құрылғының жұмысқа қабілеттілігі үшін жауапты болады.  
5.5. Бір Қатысушы 1 (бір) электрондық купон алады, ол оны 
Ережелердің 4.3-т. көрсетілген бір Дүкеннен ғана 1 (бір) Өнімді сатып 
алу кезінде қолдана алады. 
5.6. Қандай да бір күндері электрондық купонды қолданғысы келетін 
Қатысушылардың ағымы таусылмайтынын жəне осындай ағынды 
алдын ала болжауға болмайтынын ескере отырып, Қатысушы ие болу ( 
сатып алу) үшін таңдап алған Дүкенде Өнім болмаған кезде Қатысушы 
өз қалауымен келесіні таңдауға құқылы: 
- Ережелердің 1.4-т. көрсетілген Өнімнің түріне сəйкес Дүкеннен басқа 
кез келген Өнімді таңдау, 
- Тапсырыс берушінің 8 800 070 89 10 қауырт желі телефонына қоңырау 
шалып, кері байланысқа шығу үшін өзінің байланыс деректерін (аты-
жөнін, телефонын) қалдыру, əрі қарай Қатысушы таңдап алған Өнімнің 
Дүкенге түсуін күту, ол туралы оған Тапсырыс беруші немесе 
Ұйымдастырушы Қатысушы көрсеткен телефон нөмірі арқылы 
хабарлайтын болады.  
5.7. Қатысушы Ережелердің талаптары мен шарттарын орындауға 
міндетті. Өйткені Қатысушыларға Сайтта пікір қалдыруға құқық 
берілгендіктен, Қатысушы басқа пайдаланушыларға құрметпен қарауға, 
Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзатын пікірлер 
қалдырмауға, соның ішінде қалыптан тыс лексиканы қолданбауға, 
Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынған 
материалдарды орналастырмауға міндетті.  
Қатысушыларға мыналарды жасауға тыйым салынады: 
- жарнама орналастыру, 
- динамикалық ІР-адрестерді қолдану, веб-сервермен немесе веб-
парақшамен жасалған жəне пайдаланушының компьютерінде файл 
түрінде сақталған деректер фрагментін тазарту, 
- шынайы ІР-адресті кез келген құралдарды, соның ішінде прокси-
серверлердің немесе арнайы интернет-сервистердің көмегімен 
шектеусіз пайдаланып жасыру. 
5.8. Қатысушы Ережелерді бұзған жағдайда, соның ішінде Қатысушы 
дұрыс емес деректерді толтырған жағдайда, Ұйымдастырушы немесе 
Тапсырыс беруші бір жақты тəртіппен Қатысушының Акцияға 
қатысуын Акцияның кез келген кезеңінде тоқтатуға құқылы. Қатысушы 

Участник несет ответственность за достоверность предоставленных им 
сведений, работоспособность устройства, с которого выполняется вход 
на Сайт.  
5.5. Один Участник получает 1 (один) электронный купон, который 
может быть использован при покупке 1 (одного) Продукта только в 
одном Магазине, указанном в п. 4.3. Правил.  
5.6. Учитывая, что в какие-то дни не исключается больший поток 
Участников, желающих использовать электронный купон, и такой 
поток заранее спрогнозировать не представляется возможным, при 
отсутствии в Магазине Продукта, выбранного Участником для 
приобретения (покупки), Участник вправе выбрать по своему 
усмотрению: 
- в Магазине любой другой Продукт согласно вида Продукта, 
указанного в п.1.4. Правил, 
- позвонить по телефону горячей линии Заказчика: 8 800 070 89 10 и 
оставить свои контактные данные (ФИО, телефон) для обратной связи, 
далее дождаться поступления Продукта в Магазин выбранный 
Участником, о чем ему будет сообщено Заказчиком или 
Организатором по телефону, указанному Участником.  
5.7. Участник обязуется следовать требованиям и положениям Правил. 
Поскольку Участникам предоставлено право оставления комментариев 
на Сайте, Участник обязуется относится с уважением к другим 
пользователям, не оставлять комментарии, нарушающие 
законодательство Республики Казахстан, в том числе не использовать 
ненормативную лексику, не размещать материалы, запрещенные 
законодательством Республики Казахстан.  
Участникам запрещается: 
- размещать рекламу, 
- использовать динамические IP-адреса и очищать фрагмент данных, 
созданных веб-сервером или веб-страницей и хранимых на 
компьютере пользователя в виде файла,   
- скрывать настоящий IP-адрес с использованием любых средств в том 
числе, но не ограничиваясь, с помощью прокси-серверов или 
специальных интернет-сервисов. 
5.8. В случае нарушения Участником Правил, Организатор или 
Заказчик вправе в одностороннем порядке прекратить участие 



 

 

Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзған, соның ішінде пікірлер 
жіберген жағдайда, Тапсырыс беруші немесе Ұйымдастырушылар 
Қазақстан Республикасының тиісті құқық қорғау органдары мен өзге 
органдарына жүгіну құқығын өздеріне қалдырады.   
5.9. Акция Қатысушысының Акцияның өткізілуіне қатысты сұрақтары 
немесе пікірлері болса, Акция Қатысушысы оларды 8 800 070 89 10 
қауырт желі нөміріне жіберуге немесе Сайтқа хат жазуға құқылы.  
 
6. Акцияны өткізу тəртібі 
6.1. Сайтқа кірген кезде тұтынушы Акция Ережелерімен танысып, 
келісетінін растайды, сондай-ақ жеке деректерді жинаумен жəне 
өңдеумен танысып, Келісім береді. Егер тұтынушы Акция 
Ережелерімен келіспесе жəне/немесе  оның жеке деректерін жинау мен 
өңдеуге Келісім бермесе, ол Акцияға қатыса алмайды. 
6.2. Əрі қарай тұтынушы қажетті деректерді толтырады жəне қажетті 
əрекеттерді орындайды, соның ішінде Сайтта тұтынушы ұсынған ұялы 
телефон нөміріне жіберілген SMS арқылы келген кодты енгізеді, 
сондай-ақ шегерімі бар Өнімді электрондық купонды қолдана отырып, 
сатып алғысы келген Дүкенді таңдайды.  
6.3. Барлық қажетті деректерді дұрыс толтырып, Сайттағы қажетті 
əрекеттерді дұрыс орындағаннан кейін Қатысушыға бірегей нөмірі бар 
электрондық купон беріледі. Егер тұтынушы деректерді дұрыс 
көрсетпесе немесе Сайттағы барлық əрекеттерді орындамаса немесе 
оларды дұрыс орындамаса, электрондық купон берілмеуі мүмкін.  
6.4. Электрондық купонды Қатысушы өз құрылғысына сақтай алады, 
бұл ретте  Тапсырыс беруші Қатысушыға Сайтта соңғы рет көрсеткен 
Қатысушының электрондық поштасына электрондық купонды жібереді.   
6.5. Қатысушы Акцияны өткізу мерзімінде Қатысушының өзі таңдаған 
Дүкенде құрылғыдан оқу үшін ұсыну арқылы электрондық купонды 
қолдануға міндетті, содан кейін Қатысушы Ережелердің 1.4-т. 
көрсетілген ассортименттен таңдап алған Өнімді Ережелердің 5.6-т. 
көрсетілген жағдайларды ескере отырып,  30 (отыз) % шегеріммен 
сатып ала алады.   
6.6. Ережелерге сəйкес Өнім құнынан 30 (отыз) % мөлшердегі шегерім 
ақшалай баламамен төленбейді, сондай-ақ бір санаттағы купон басқа 
санаттағы купонға ауыстырылмайды. 

Участника в Акции на любом этапе Акции, в том числе в случае 
заполнения Участником недостоверных данных. При нарушении 
Участником законодательства Республики Казахстан, в том числе при 
отправке комментариев, Заказчик или Организаторы оставляют за 
собой право обращения в соответствующие правоохранительные и 
иные органы Республики Казахстан.   
5.9. При наличии у Участника Акции вопросов или комментариев по 
части проведения Акции, Участник Акции вправе адресовать их на 
горячую линую: 8 800 070 89 10 или написать их на Сайте.  
 
6. Порядок проведения Акции 
6.1. При входе на Сайт, потребитель ознакамливается и подтверждает 
свое согласие с Правилами Акции, а также ознакамливается и дает 
свое Согласие на сбор и обработку персональных данных. Если 
потребитель не согласен с Правилами Акции и/или не предоставляет 
Согласие на сбор и обработку его персональных данных, он не может 
участвовать в Акции. 
6.2. Далее потребитель заполняет необходимые данные и выполняет 
все необходимые действия, в том числе вносит код полученный 
посредством SMS, отправленный на номер сотового телефона, 
предоставленного потребителем на Сайте, а также выбирает Магазин, в 
котором хотел бы купить Продукт со скидкой используя электронный 
купон.  
6.3. После корректного заполнения всех необходимых данных и 
корректного выполнения необходимых действий на Сайте, Участнику 
предоставляется электронный купон с уникальным номером. Если 
потребитель неверно указал данные или выполнил не все действия на 
Сайте или выполнил их некорректно, электронный купон не может 
быть выдан.  
6.4. Электронный купон может быть сохранен Участником на своем 
устройстве, при этом Заказчик направляет электронный купон 
Участнику на электронную почту Участника, указанную последним на 
Сайте.  
6.5. Участник обязуется в течение срока проведения Акции 
воспользоваться электронным купоном путем предоставления его для 
считывания устройством, находящемся в  Магазине, выбранном 



 

 

 
 
 
 
 
7. Жеке деректер жəне оларды қорғау  
7.1. Тапсырыс беруші, Ұйымдастырушы, оның үлестес тұлғалары 
немесе онымен тартылған үшінші тұлғалар сатып алушының/ Акция 
Қатысушысының жеке деректерін жинау мен өңдеуді (соның ішінде 
ақпараттық жүйелерді қолдана отырып), соның ішінде оларды 
трансшекаралық беруді Қатысушы берген жеке деректерді жинау мен 
өңдеу Келісіміне қатаң сəйкес түрде жүзеге асырады. 
7.2. Тапсырыс беруш, Ұйымдастырушы, оның үлестес тұлғалары 
немесе онымен тартылған үшінші тұлғалар жеке деректерді жинау мен 
өңдеу кезінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын 
басшылыққа алады, соның ішінде Акция Қатысушыларының жеке 
деректерінің құпиялылығын сақтау бойынша қажетті шараларды 
қабылдайды. 
7.3. Акция Қатысушысы кез келген уақытта «Кимберли-Кларк 
Қазақстан» ЖШС, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауданы, 
050059, Нұрсұлтан Назарбаев д-лы, 240 «Г» үй мекенжайы бойынша 
Тапсырыс берушіге жазбаша өтініш жасау арқылы Жеке деректерді 
жинау мен өңдеуге берген келісімін өзгертуге, толықтыруға немесе 
қайтарып алуға құқылы.  
Көрсетілген жазбаша өтініште жүгінген жеке деректер субъектісі 
туралы келесі мəліметтер болуы тиіс: тегі, аты, əкесінің аты; 
тұрғылықты орнының мекенжайы; жеке басын куəландыратын 
құжаттың атауы мен нөмірі; көрсетілген құжаттың берілген күні мен 
оны берген орган туралы мəліметтер; өтініш мəні, қолы. 
 
8. Қорытынды ережелер 
8.1. Ережелерді Тапсырыс беруші, Ұйымдастырушылар, Серіктестер, 
жеңімпаздар мен Қатысушылар міндетті түрде орындаулары тиіс. 
8.2. Ережелер Сайтқа орналастырылады да, Акцияның өткізілу 
мерзімінде əрекет етеді. Акцияныңөткізу мерзімдері туралы кез келген 
өзгертулерді Тапсырыс беруші жəне/немесе Ұйымдастырушы Сайтта 

Участником, после чего Участник может осуществить покупку 
Продукта выбранного из ассортимента, указанного в п. 1.4. Правил со 
скидкой  30 ( тридцать)%, с учетом обстоятельств указанных в п. 5.6. 
Правил.      
6.6. Согласно Правилам, выплата денежного эквивалента скидки в 
размере 30 ( тридцать)% от стоимости Продукта, а равно замена 
купона, одной категории на купон другой категории, не производятся. 
 
7. Персональные данные и их защита  
7.1. Заказчик,  Организатор, их аффилированные лица или 
привлеченные ими третьи лица, осуществляют сбор и обработку 
персональных данных покупателя/Участника Акции (в том числе с 
использованием информационных систем), а также их трансграничную 
передачу в строгом соответствии с Согласием на сбор и обработку 
персональных данных, предоставленных Участником.   
7.2. Заказчик, Организатор, их аффилированные лица или 
привлеченные ими третьи лица, при сборе и обработке персональных 
данных руководствуется требованиями законодательства Республики 
Казахстан, в том числе принимают необходимые меры по защите 
конфиденциальности персональных данных Участников Акции. 
7.3. Участник Акции вправе в любое время изменить, дополнить или 
отозвать Согласие на сбор и обработку персональных данных путем 
представления письменного обращения Заказчику по адресу: ТОО 
«Кимберли-Кларк Казахстан». Адрес: Казахстан, г. Алматы, 
Медеуский р-н, 050059, пр. Нұрсұлтан Назарбаев, д.240 «Г». 
Указанное письменное обращение должно содержать следующие 
сведения об обращающемся субъекте персональных данных: фамилия, 
имя, отчество; адрес места жительства; наименование и номер 
документа, удостоверяющего личность; сведения о дате выдачи 
указанного документа и выдавшем его органе; предмет обращения, 
подпись, дата. 
 
8. Заключительные положения 
8.1. Правила обязательны для исполнения Заказчиком, 
Организаторами,  Партнерами, потребителями и Участниками. 
8.2. Правила размещаются на Сайте и действуют в течение срока 



 

 

жариялайды.  
8.3. Тапсырыс беруші алдын ала ешкімге хабарламастан кез келген 
уақытта Акция Ережелерін өзгертілген Ережелерді Сайтта орналастыру 
арқылы өзгертуге, сондай-ақ Акцияны тоқтатуға немесе оны алдын ала 
ешкімге хабарламастан кез келген уақытта Тапсырыс берушінің 
қалауымен Сайтта тиісті хабарлама жариялау арқылы уақытша тоқтата 
тұруға құқылы.  

 

проведения Акции. Любые изменения о сроках проведения Акции 
публикуются Заказчиком и/или Организатором на Сайте.  
8.3. Заказчик вправе в любой момент без предварительного 
уведомления кого-либо изменить Правила Акции путем размещения 
измененных Правил на Сайте, а также прекратить Акцию или 
приостановить ее в любой момент без предварительного уведомления 
кого-либо по усмотрению Заказчика с публикацией соответствующего 
сообщения на Сайте.  
 

  


