
Организатором рекламной акции является ТОО 
«Скиф Трейд» (050045, г. Алматы, ул.Тауелсиздик
33А). 

ПРАВИЛА АКЦИИ

1. Совершите покупку на сумму свыше 2000тнг, 
оплатите платежной картой Mastercard/Maestro и 
получите купон участника акции. При разбивании 
покупки на несколько товарных чеков выдается 1 
купон участника акции.

2. Сотрите защитный слой и получите шанс 
выиграть призовой сертификат на сумму 2000тнг 
в SMALL&Skif.

3. Используйте подарочный сертификат при 
оплате покупки в следующий раз.

 

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КУПОНА

1. Купон выдается в одни руки на одну платежную
карту Mastercard/Maestro. 

2. Купон выдается с 15.01.2018 г. по 15.04.2018 г.

3. За пополнение баланса, который является 
услугой, а не покупкой, купон не выдается. А 
также нельзя пополнять баланс за счет призового
купона.

4. В случае, возврата товара, Участник обязан 
вернуть выданный купон или компенсировать 
сумму равную номиналу купона. Возвращая 
покупку, покупатель отказывается от условий 
акции, а значит обязан вернуть купон.

5. Возврат товара производится согласно 
положениям действующего законодательства 
Республики Казахстан при наличии чека.

 

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДАРОЧНОГО 
СЕРТИФИКАТА

1. Подарочный сертификат является 
альтернативной формой расчета за покупку.

2. Сертификат действует с 15.01.2018 г. по 
30.04.2018 г.

3. Сертификат не подлежит обмену или возврату.

4. По одному сертификату можно совершить одну
покупку. В случае, когда сумма покупки 
превышает номинал сертификата, необходимо 
доплатить за товар наличными. Если покупка 

Жарнамалық акциясының ұйымдастырушысы – 
«Скиф Трейд» ЖШС (050045, Алматы қ., 
Тәуелсіздік көш., 33А).

АКЦИЯ ЕРЕЖЕСІ

1. 2000 теңгеден астам сомаға сауда жасап, 
Mastercard/Maestro төлем картасымен төлеңіз де 
акцияға қатысушының купонын алыңыз. Сатып 
алуды бірнеше тауар чегіне бөлгенде акцияға 
қатысушының 1 ғана купоны беріледі.

2. Қорғаныш қабығын тазалаңыз және 
SMALL&Skif дүкенінде 2000 теңге сомасындағы 
сыйлық сертификатын ұту мүмкіндігіне ие 
болыңыз.

3. Келесі сауда жасағанда төлем үшін сыйлық 
сертификатын қолданыңыз.

 

КУПОНДЫ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕСІ

1. Купон бір қолға бір Mastercard/Maestro төлем 
картасына беріледі.

2. Купон 15.01.2018 ж. бастап 15.04.2018 ж. 
аралығында беріледі.

3. Сатып алу емес, көрсетілетін қызмет болып 
табылатын баланс толтыру үшін 
купон берілмейді. Сондай-ақ балансты 
купон есебінен толтыруға болмайды.

4. Тауар қайтарылған жағдайда Қатысушы 
берілген купонды қайтаруға немесе 
купон номиналына тең соманы өтеуге міндетті.

5. Тауарды қайтару Қазақстан Республикасының 
қоданыстағы заңнамасы ережесіне сәйкес чек 
болғанда жүзеге асырылады.

 

СЫЙЛЫҚ СЕРТИФИКАТЫН ҚОЛДАНУ ЕРЕЖЕСІ

1. Сыйлық сертификаты сатып алуға есептесудің 
балама түрі болып саналады.

2. Сертификат 15.01.2018 ж. бастап 30.04.2018 ж. 
аралығында қолданылады.

3. Сертификат ауыстырылмайды және 
қайтарылмайды.

4. Бір сертификатпен бір рет сауда жасауға 
болады. Егер сатып алғанда сома сертификат 
номиналынан асса, тауар үшін қосымша қолма 



совершается на сумму меньше номинала 
сертификата, разница не возвращается.

5. Утерянный либо испорченный сертификат не 
восстанавливается.

6. Использованные сертификаты изымаются у 
покупателей.

7. Счет-фактура на покупку, осуществленную по 
сертификату, не выдается.

8. Сертификат не распространяется на покупку 
алкогольной и табачной продукции.

ПРОЧИЕ ПРАВИЛА

1. Организатор имеет право по своему 
усмотрению отказать Участнику Акции в участии в
случае установления наличия не 
соответствующих действительности сведений 
и/или иного факта невыполнения Участником 
требований, предусмотренных настоящими 
Правилами.

2. Организатор вправе вносить изменения и/или 
дополнения в настоящие Правила. В случае 
внесения изменений и/или дополнений в 
настоящие Правила Организатор распространяет
информацию о внесенных изменениях в 
магазинах торговой сети SMALL&Skif, а также 
через сайты www.small.kz и www.mastercard.kz

3. Организатор не несет ответственности за 
невозможность Участников акции ознакомиться с 
настоящими Правилами и/или изменениями к 
ним.

4. Решения Организатора по всем вопросам, 
связанным с проведением акции, будут считаться
окончательными и распространяться на всех 
Участников.

5. Принимая участие в Акции, Участник 
подтверждает, что полностью ознакомлен и 
согласен с настоящими Правилами.

қол ақшамен төлеу керек. Егер сауда сертификат 
номиналынан аз болса болса, айырмашылық 
қайтарылмайды.

5. Жоғалған немесе бүлінген сертификат қайта 
жасалмайды.

6. Сатып алушылардан қолданылған 
сертификаттар алынады.

7. Сертификат арқылы сатып алынған тауарға 
счет-фактура берілмейді.

8. Сертификат алкоголь және темекі өнімдеріне 
тартылмайды.

БАСҚА ЕРЕЖЕЛЕР

1. Егер осы Ережеде қарастырылған талаптарды 
Қатысушы орындамаса және/немесе тиісті 
ақпарат дерегі көрсетілгені анықталған жағдайда 
Ұйымдастырушы өз қалауы бойынша  Ақция 
Қатысушысынан бас тартуға құқыл.

2. Ұйымдастырушы осы Ережеге өзгертулер 
мен/немесе толықтырулар енгізуге құқылы. Осы 
Ережеге өзгертулер мен/немесе толықтырулар 
енгізілген жағдайда Ұйымдастырушы өзгертулер 
енгізілгені жайлы SMALL&Skif сауда желісінің 
дүкендерінде, және де www.small.kz мен 
www.mastercard.kz сайттар арқылы таратады.

3. Қатысушылардың осы Ережемен және/немесе 
оның өзгертілгенімен таныса алмауына 
Ұйымдастырушы жауапты емес.

4. Ұйымдастырушының акция өткізуге қатысты 
барлық мәселелер бойынша шешімі соңғы деп 
саналады және барлық Қатысушыларға 
таратылады.

5. Қатысушы акцияға қатыса отырып осы 
Ережемен толықтай танысқанын және 
келісетіндігін растайды.

http://www.small.kz/

