Қазақстан Республикасында «Technodom» сауда желісінің бөлшек сауда дүкендерінде,
тапсырыстарды алу орындарында және www.technodom.kz интернет-дүкенінде «Tefal ыдысаяғы мен пышақтарын сатып алуға -50% жеңілдік» акциясын (бұдан әрі мәтін бойынша Акция) өткізу шарттары
Акция ережесі:
1.
2.

3.

4.
4.1.
4.2.

4.3.
4.4.

5.

6.

Акция ұйымдастырушысы: «Technodom Operator» (Технодом Оператор) АҚ (бұдан әрі –
Компания).
«Tefal ыдыс-аяғы мен пышақтарын сатып алуға -50% жеңілдік» Акциясын өткізу орны:
Қазақстан Республикасының аумағындағы «Technodom» сауда желісінің барлық бөлшек сауда
дүкені, тапсырыстарды беру орындары және www.technodom.kz интернет-дүкені.
Акция қатысушылары: Қазақстан Республикасында тұратын және Тауарды «Technodom»
сауда желісінің дүкендерінен, тапсырыстарды беру орындарынан сатып алатын не Тауарға
www.technodom.kz интернет-дүкенінен тапсырыс берген тек жеке, отбасылық, үй ішінде немесе
кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес өзге мақсатта пайдаланатын, сондай-ақ тіркелген
«ТехноБонус» бонустық картасы бар (бұдан әрі - Адал сатып алушы немесе Сатып алушы) жеке
әрекетке қабілетті тұлғалар.
Акцияға қатыспайды:
Заңды тұлғалар және жеке кәсіпкерлер;
Көтерме сатып алушылар. Егер Сатып алушы Акцияның қолданылу кезеңінде бір тауарды 3
және одан да көп рет сатып алған жағдайда, онда 3 (үшінші) және одан кейінгі сауда көтерме
болып табылады.
Категориялық менеджерден /дүкен /бөлім директорынан жеңілдікпен сатып алған сатып
алушылар;
Ұйымдастырушының жұмыскерлері мен өкілдері (сондай-ақ олардың жақын туыстары: күйеуі,
әйелі, баласы, ағасы, әпкесі, әкесі, анасы), сондай-ақ Ұйымдастырушы Акция өткізуге тартатын
үшінші тұлғалар.
Акцияны өткізу кезеңі: 2022 жылғы 13 мамырдан бастап 2022 жылғы 30 қыркүйекке дейін
қоса алғанда. Ұйымдастырушының шешімі бойынша акция мерзімінен бұрын ұзартылуы
немесе аяқталуы мүмкін.
Акцияға қатысатын үлгілер: № 1 кестеге сәйкес және Ұйымдастырушы Акцияны өткізу
мерзімі ішінде кез келген уақытта өзгерте алады.
№ 1-кесте
Акцияға қатысатын үлгілер
Tefal Comfort Plastic K2215414 азық-түлік турайтын
тақтайы
Emsa Perfect Cut 514454 азық-түлік турайтын тақтайы
Tefal Collection K1569075 пышақ блогы
Tefal Character K1410174 көкөніс турайтын пышағы
9см
Tefal Character K1410474 нан турайтын пышағы 20см
Tefal Character K1410274 шеф пышағы 20см
Tefal Character K1410574 әмбебап пышағы 12,5см
Tefal Character K1410674 сантоку пышағы 18см
Ingenio Emotion Tefal L9480374 табасы 22см
Ingenio Emotion Tefal L9480574 табасы 26см
Ingenio Emotion Tefal L6390672 табасы 28см
Ingenio Emotion Tefal L9487774 ВОК табасы 26см
Ingenio Emotion Tefal L9252874 ожауы 16см
Ingenio Emotion Tefal L9253074 ожауы 20см
Emotion Tefal H8114674 кәстрөлі 24см 5,2л

Emotion Tefal H8119074 пастаға арналған кәстрөлі +
кепсер 22см
Ingenio Tefal 4162716 пластик қақпағы 16см
Ingenio Tefal 4162720 пластик қақпағы 20см
Ingenio Tefal 4162722 пластик қақпағы 22см
Ыдыс-аяққа арналған Ingenio Tefal 4200820 алынбалы
тұтқасы
Ыдыс-аяққа арналған Ingenio Tefal L9933015 алынбалы
тұтқасы
Ingenio PL Tefal K2060314 сүзекісі
Ingenio PL Tefal K2071214 картоп итергіші
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Акция механикасы:
Акцияға қатысу үшін Сатып алушы Акция өткізілетін Кезеңде және Орында тіркелген
«ТехноБонус» бонустық картасын пайдалана отырып, 5000 теңге және одан астам сомаға кез
келген Тауарды, оның ішінде, бірақ онымен шектелмей, Тауарды кредитке/бөліп төлеуге алу
арқылы, бонуспен/сыйлық картасымен ішінара төлеу арқылы сатып алуы қажет.
Тауарды сатып алу кезінде, осы Акция ережесінің 7.1. т. сәйкес, Сатып алушы № 1-кестеде
көрсетілген Тауарды 50% жеңілдікпен сатып алу мүмкіндігіне ие болады. 7.1 т. сәйкес сатып
алу акция бойынша сатып алынған тауарлармен бірге жүргізілуі және бір фискалдық чекте
болуы керек.
Ұйымдастырушы
ешқандай
жауапкершілік
көтермейді,
ал
Сатып
алушының
Ұйымдастырушыдан Ұйымдастырушының бақылауынан тыс кез келген себептер бойынша
Сатып алушы жеңілдікті пайдалана алмаған жағдайда қандай да бір өтемақы алуға құқығы жоқ.
Жеңілдік ақшалай баламада берілмейді, сондай-ақ Сатып алушы Тауарды жеңілдікпен сатып
алу құқығын үшінші тұлғаларға бере алмайды.
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Қайтару шарттары:
Осы Акция бойынша сапасыз тауарларға кепілдікті қызмет көрсету, айырбастау және қайтару
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген жалпы тәртіпте жүзеге
асырылады.
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Дербес деректер:
Акция қатысушысы өзі, өз атынан, өз еркімен және өз бетінше әрекет етеді. Акция қатысушысы
жауапкершіліктің барлық тәуекелін және акцияға қатысу мүмкіндігімен байланысты
салдарларды өзіне қабылдайды.
Акцияға қатыса отырып, Акцияның әрбір Қатысушысы Акцияның осы Ережесімен танысқанын
және толық келісетінін, оларды сақтауға міндеттенетінін куәландырады және растайды.
Акция Қатысушысы Акцияға қатыса отырып, Ұйымдастырушының тауарларымен байланысты
ақпаратты алуға өз келісімін береді. Ұйымдастырушы Қатысушымен алдын ала келісусіз
Қатысушыға кез келген ақпаратты жеке хабарламамен жіберуге құқылы.
Акцияға қатысу фактісі Акция қатысушыларының Акцияны өткізу шеңберінде белгілі болған
дербес деректерді Ұйымдастырушы және/немесе ол Акцияны өткізу үшін тартатын үшінші
тұлғалардың жарнамалық мақсаттарда Қатысушыларға қандай да бір сыйақы немесе өтемақы
төлемей және мерзімі бойынша шектеусіз пайдалана алатындығына келісімін білдіреді.
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10.
Басқа шарттар:
10.1. Акция ұйымдастырушысы осы Ережеге кез келген өзгертулер және/немесе толықтырулар
енгізе алады, оның ішінде Акцияның әрекет ету мерзімдерін, Тауар тізімдерін, Тауарды және
қосымша Тауарды сатып алу шарттарын өзгерте алады.
10.2. Акция ережелері, сондай-ақ оларға енгізілген өзгерістер www.technodom.kz сайтында
орналастырылған сәттен бастап күшіне енеді.

Условия проведения акции
«Cкидка -50% на покупку посуды и ножей Tefal» (далее по тексту– Акция) в розничных
магазинах, в пунктах выдачи заказов торговой сети «Technodom» и
в интернет-магазине www.technodom.kz в Республике Казахстан
Правила акции:
1.
2.

3.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

5.
6.

Организатор Акции: АО «Technodom Operator» (Технодом Оператор) (далее – Компания).
Место проведения Акции «Cкидка -50% на покупку посуды и ножей Tefal»: все розничные
магазины, пункты выдачи заказов торговой сети «Technodom» и интернет-магазин
www.technodom.kz на территории Республики Казахстан.
Участники Акции: физические дееспособные лица, проживающие в Республике Казахстан и
приобретающие Товар в магазинах, пунктах выдачи заказов торговой сети «Technodom» либо
заказавшие Товар в интернет-магазине www.technodom.kz, исключительно для личного,
семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской
деятельностью, а также владеющие зарегистрированной бонусной карты «ТехноБонус» (далее
- Лояльный покупатель или Покупатель).
В акции не участвуют:
Юридические лица и индивидуальные предприниматели;
Оптовые покупатели. В случае, если Покупатель совершил покупки одного и того же товара 3и и более раз в период действия Акции, то 3 (третья) и последующая покупка являются оптовой.
Покупатели, совершившие покупку со скидкой от категорийного менеджера /директора
магазина /отдела;
Работники и представители (а также их ближайшие родственники: муж, жена, ребенок,
брат, сестра, отец, мать) Организатора, а также третьи лица, которых Организатор привлекает
к проведению Акции
Период проведения Акции: с 13.05.2022 по 30.09.2022 г. Включительно. Акция может быть
продлена или завершена досрочно по решению Организатора.
Модели участвующие в акции: в соответствии с Таблицей № 1 и может быть Организатором
изменен в любое время в течение срока проведения Акции.
Таблица № 1
Модели участвующие в акции
Разделочная доска Tefal Comfort Plastic K2215414
Разделочная доска Emsa Perfect Cut 514454
Блок для ножей Tefal Collection K1569075
Нож для овощей 9см Tefal Character K1410174
Нож для хлеба 20см Tefal Character K1410474
Шеф-нож 20см Tefal Character K1410274
Универсальный нож 12,5см Tefal Character K1410574
Нож Сантоку 18см Tefal Character K1410674
Сковорода 22см Ingenio Emotion Tefal L9480374
Сковорода 26см Ingenio Emotion Tefal L9480574
Сковорода 28см Ingenio Emotion Tefal L6390672
Сковорода ВОК 26см Ingenio Emotion Tefal L9487774
Ковш 16см Ingenio Emotion Tefal L9252874
Ковш 20см Ingenio Emotion Tefal L9253074
Кастрюля 24см 5,2л Emotion Tefal H8114674
Кастрюля для пасты + дуршлаг 22см Emotion Tefal
H8119074
Крышка пластиковая 16см Ingenio Tefal 4162716
Крышка пластиковая 20см Ingenio Tefal 4162720
Крышка пластиковая 22см Ingenio Tefal 4162722

Ручка съемная для посуды Ingenio Tefal 4200820
Ручка съемная для посуды Ingenio Tefal L9933015
Шумовка Ingenio PL Tefal K2060314
Толкушка для картофеля Ingenio PL Tefal K2071214
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Механика Акции:
Для участия в акции Покупателю необходимо в Период и в Месте проведения Акции
совершить покупку любого Товара на сумму 5000 тенге и более, с использованием
зарегистрированной бонусной карты «ТехноБонус», в том числе, но не ограничиваясь, путем
приобретения Товара в кредит/рассрочку, путем частичной оплаты бонусами/подарочной
картой.
При покупке Товара, согласно п. 7.1. настоящих Правил акции Покупатель получает
возможность приобрести Товар, указанный в Таблице № 1, со скидкой 50%. Покупка, согласно
п. 7.1., должна быть произведена вместе с товаром, приобретенным по акции, и должна быть в
одном фискальном чеке.
Организатор никакой ответственности не несет, а Покупатель не имеют права на получение от
Организатора какой-либо компенсации в случае невозможности Покупателем воспользоваться
скидкой, по любым причинам, не зависящим от Организатора.
Скидка не может быть выдана в денежном эквиваленте, а также право на приобретение Товара
со скидкой не может быть передано Покупателем третьим лицам.
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Условия возврата:
Гарантированное обслуживание, обмен и возврат некачественных товаров, по настоящей
Акции, осуществляется в общем порядке, предусмотренным действующим законодательством
РК.
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Персональные данные:
Участник Акции действует лично, от своего имени, добровольно и самостоятельно.
Участник Акции принимает на себя все риски ответственности и последствий, связанных с
возможным участием в Акции.
Участвуя в Акции, каждый Участник Акции свидетельствует и подтверждает, что ознакомлен
и полностью согласен с данными Правилами Акции, что обязуется их соблюдать.
Участвуя в Акции, Участник Акции дает свое согласие получать информацию, связанную с
товарами Организатора. Организатор имеет право направлять Участнику любую информацию
личным сообщением, без предварительной договоренности с Участником.
Факт участия в Акции означает согласие Участников Акции с тем, что персональные данные,
которые стали известными в рамках проведения Акции, могут быть использованы
Организатором и/или привлекаемыми им для проведения Акции третьими лицами в рекламных
целях без уплаты какого-либо вознаграждения или компенсации Участникам и без ограничений
по срокам.
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10.
Другие условия:
10.1. Организатор Акции может вносить любые изменения и/или дополнения в данные Правила, в
т. ч. изменять сроки действия Акции, списки Товара, условия приобретения Товара и
дополнительного Товара.
10.2. Правила Акции, а также изменения в них вступают в силу с момента их размещения на сайте:
www.technodom.kz.

