
«Гелиосқа баратын уақыт келді» жарнамалық науқан өткізу 

ережелері 

 

 

1. Жарнамалық науқаның Атауы: 

2.1. Бұл " Гелиосқа баратын уақыт келді " жарнамалық науқаны 

(бұдан әрі – "Науқан") "Helios" брендіне қызығушылықты 

қалыптастыруға және қолдауға бағытталған акция болып табылады. 

 

1.1. Акцияны ұйымдастырушы "Гелиос" ЖШС болып табылады, 

заңды мекенжайы: 050000, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 

Қарасай батыр к-сі, 69. 

 

2. Науқан өткізу мерзімі: 

2.1. Науқан өткізу мерзімі (бұдан әрі мәтін бойынша – "мерзім") 

20.12.2022 жылдан - 30.01.2023 жылға дейін 

 

3. Науқанға қатысу тәртібі: 

3.1. Науқанды өткізу кезеңінде ЖЖМ немесе ЖТТ сатып алған 

клиенттер, Қазақстан Республикасының 18 жастан асқан,  әрекетке 

қабілетті азаматтары науқанға қатыса алады. 

Науқанға қатыса алмайды: 

1) науқанды ұйымдастыратын мекеме  қызметкерлері; 

2) науқанды ұйымдастыратын мекеменің мүдделерін білдіретін 

тұлғалар; 

3) азаматтығы жоқ адамдар және Қазақстан Республикасында тұруға 

ықтиярхаты жоқ басқа мемлекеттердің азаматтары. 

3.2. Ұйымдастырушы қатысушының жасын және жеке басын 

куәландыратын құжаттарды, сондай-ақ чектің түпнұсқасын тексеруге 

құқылы. 

3.3. Кәмелетке толмағандардың, әрекетке қабілеті шектеулі, 

әрекетке қабілетсіз адамдардың акцияға қатысуы қолданыстағы 

заңнамада белгіленген тәртіппен, олардың заңды өкілдері арқылы 

жүзеге асырылады. 

3.4. Науқанға қатысушы болу үшін (бұдан әрі-Қатысушы):  

3.4.1. Жанармай құю станциясында (бұдан әрі – ЖҚС) акцияны өткізу 

кезеңінде ЖЖМ, ЖТТ сатып алу 20.12.2022 жылдан - 30.01.2023 

жылға дейін. 

 Бұл ретте: 



3.4.2 Науқанға қатысу үшін төлемдердің барлық түрлері ескеріледі. 

3.4.3 наұқанға жанармай құю станциясында сатылатын барлық отын 

түрлері мен өнімдері қатысады. 

3.4.4 жанармай немесе тауар түрін көрсете отырып, ЖҚС-дан кассалық 

чек алу. 

3.4.5 чекті байланыс нөміріне жіберіңіз. 

3.4.6 жүлделерді беру мерзімі аяқталғанға дейін кассалық чекті сақтау. 

 

3.5 науқанды ұйымдастырушы мен қатысушы арасындағы шарт 

өтеусіз болып табылады. "Гелиос" жанармай құю станциясына 

транзакциялар жасай отырып, науқанға қатысушылар науқанға 

қатысқаны үшін қосымша ақы төлемейді. Сатып алушы жасалған 

транзакцияның әдеттегі құнынан аспайтын шығындарды көтереді. 

Жүлде қоры ұйымдастырушының қаражаты есебінен 

қалыптастырылады.  

3.6  "Гелиос" жанармай құю станциясында жанармай сатып алған 

кезде, науқан шарттары орындалған болса, бұл қатысушының осы 

науқан ережелерімен танысқанын білдіреді. 

3.7 науқанға қатысушыны тіркеу, науқан өткізу кезеңінде бірегей ұялы 

телефон нөмірі бойынша бір рет қана жүргізіледі. 

3.8 Келесі чектер есепке алынбайды және тіркелмейді: 

      3.8.1. Алдын ала төленген чектер / көшірме; 

      3.8.2 өзге ұйымдардың чектері; 

      3.8.3 бір тәулік ішінде  (үшінші чек); 

      3.8.4 Науқан басталған күнге дейін қатысушының тіркелген болуы 

шарт (00:01 сағат 20 желтоқсан_2022ж)  

Назар аударыңыз: тіркеуді аяқтай отырып, қатысушы осы науқан 

ережелерімен танысқанын растайды. 

 

4 акцияның жүлде қоры: 

4.1. Науқанның жүлде қоры ұйымдастырушының қаражаты есебінен 

құрылады және мынадай сыйлықтардан тұрады:  

* Туристік сапар (сертификат) -1 500 000 теңге, -6 жеңімпаз; 

* АИ-95 талондары-30 000 литр -600 жеңімпаз. 

 

5 Қатысушыларды акция шарттары туралы хабардар ету тәртібі: 

5.1. Науқанға қатысушылар оны өткізу шарттары туралы келесі  

дерек көздерінен ақпарат ала алады: 

5.1.1 клиенттерді қолдау бірыңғай орталық телефон бойынша:  



8-800-080-54-44 (Қазақстан бойынша қалалық нөмірлерден қоңырау 

шалу тегін). 

5.1.2 интернет-сайтта: www.helios.kz; 

5.1.3 Instagram парақшасында; 

5.1.4 QR коды және акция туралы ақпараты бар кассалық аймақтағы 

табель-тентен; 

5.1.5 баннерлік жарнамадан; 

5.1.6 2 арнада радио хабар тарату; 

5.1.7 Интернет алаңдары (google, Yandex, kolesa, my target); 

5.1.8 ауызша сөз. 

 

6 Жүлде қорының ұтыс ойынын өткізу тәртібі, және Науқан 

жеңімпаздарын айқындау тәртібі және хабарлау тәсілі: 

 

Жүлделер ұтысы апта сайын, келесі кезеңдерде өткізілетін болады 

20.12.2022 жылдан - 30.01.2023 жылға дейін. 

 

1 тур 20.12.2022 ж.  - 26.12.2022ж. дейін   

2 тур 27.12.2022 ж.  - 02.01.2023ж. дейін  

3 тур 03.01.2022 ж.  - 09.01.2023ж. дейін 

4 тур 10.01.2022 ж.  - 16.01.2023ж. дейін 

5 тур 17.01.2022 ж.  - 23.01.2023ж. дейін  

6 тур 24.01.2022 ж.  -30.01.2023ж. дейін 

 

6.1 жеңімпаздарды анықтау үшін тегін кездейсоқ сандар 

генераторы Рандомайзер қолданылады.  

6.2 Жүлделерге арналған ұтыс – ойын науқанға қатысушылар 

арасында тираждық комиссия мүшелерінің қатысуымен 

өткізіледі. 

       Науқан аяқталғаннан кейін https://helios.kz/ сайтында жеңімпаздар 

тізімі жарияланады және жүлдені алу тәртібі туралы ақпарат беріледі. 

Жеңімпаздардың тізімі абоненттік бөлімдерде ілінетін болады.  

6.3 науқан аяқталғанға дейін клиент кассалық чекті сақтауы тиіс, егер 

чек заңды болмаса, осы клиенттің ұтыс ойынының нәтижелері 

жойылады және қайта қарауға жатпайды.  

6.4 бір қатысушы әр турда ең көп дегенде 1 (бір) жүлде ұтып ала 

алады. 

https://helios.kz/


6.5 қатысушының деректерінде, егер ол жеңімпаз болса, оның аты-

жөні және жасырын телефон нөмірі болады (+7 ХХХ ХХХ1234 

форматындағы телефон нөмірінің соңғы төрт цифрын көрсету). 

 

 

7 Науқан жүлделерін беру шарты, тәртібі. 

 

7.1 жүлделерді алу үшін жеңімпаздарға 31.03.2023 жылға деін 

сыйлықтар беру орталығына келіп (Науқан ұйымының абоненттік 

бөлімдері)  және құжаттарды ұсынуы тиіс: 

1) кассалық чектің көшірмесі / кассалық чектің суреті/ немесе 

түпнұсқасы; 

2) жеке куәлік. 

7.2 Жеңімпаздар анықталғаннан кейін, Науқанға қатысушыларды 

телефон арқылы қоңырау шалу жүзеге асырылады. Егер науқанға 

қатысушының телефоны байланыс аясынан тыс немесе сөніп тұрған 

жағдайда, Науқанға қатысушы жеңімпаздар тізімімен өз бетінше 

танысуы тиіс. 

7.3 тіркеу кезінде көрсетілген Байланыс ақпараты бойынша, 

ұйымдастырушыға байланысты емес себептер бойынша және 

акциялардың жалпы мерзімі кезеңінде жүлделерді алмау бойынша 

науқанға қатысушымен байланысу мүмкіндігінің болмауы 

қатысушының жүлделерді алудан бас тартуы болып есептеледі.    

7.4 науқан мерзімі өткеннен кейін немесе белгіленген мерзімде 

жүлдені алмаған соң, жүлдені науқанға қатысушы талап ете алмайды. 

7.5 науқанға қатысушы Жүлдені алудан бас тартқан, науқанға 

қатысушы Ережелердің талаптарын орындамаған немесе белгіленген 

мерзімде алмаған жағдайда, Жеңімпаз жүлдені алу құқығынан 

айырылады және жеңімпазға тиесілі жүлде науқан 

Ұйымдастырушысында қалады. Сыйлықтар бойынша ақшалай 

өтемақы төленбейді. 

7.6 саяхат жасау мүмкін болмаған жағдайда, жеңімпаз басқа адамға 

туристік сертификатты өз есебінен нотариус арқылы куәландырған 

сенімхат негізінде бере алады. 

7.7 туристік сертификаттың жеңімпазы турға тапсырысты беріп 

10.06.2023 жылдың маусымына дейін саяхат жасауы керек. 

7.8 "Гелиос" ЖШС туристік сертификаттан Басқа (ұшу, тамақтану, 

сақтандыру, паспорт дайындау, құжаттарды ресімдеу және басқа да 

шығыстар) қосымша шығыстарды көтермейді. 



7.9 науқан жеңімпазы оның суреттерін жариялауға келісім береді.  

 

 

 

8 науқанға қатысушының және ұйымдастырушының құқықтары 

мен міндеттері: 
 

8.1 қатысушының құқықтары мен міндеттері: 

8.1.1 науқанға қатысушылар науқанның мерзімдері мен ережелері 

туралы ақпарат алуға құқылы. 

8.1.2 науқанға қатысушылар осы Қағидаларда көрсетілген науқанға 

қатысуға байланысты барлық әрекеттерді осы Қағидаларда 

белгіленген мерзімдерде орындауға міндетті. 

8.1.3 науқанға қатыса отырып, қатысушы осы Қағидалармен өзінің 

келісімін растайды. 

 

8.2 ұйымдастырушының құқықтары мен міндеттері: 

8.2.1 ұйымдастырушы өз қалауы бойынша ҚР заңнамасына сәйкес 

акцияны өткізуді тоқтату немесе мерзімінен бұрын аяқтау және 

барлық көзделген құқықтар мен міндеттерді атқару құқығын өзіне 

қалдырады. Науқанның күшін жою туралы Ұйымдастырушы 

қатысушыларды науқанның сайтында немесе ЖМҚС-да хабарлама 

орналастыру арқылы хабардар етеді.  

8.2.2 ұйымдастырушының өз қалауы бойынша берілген кассалық чекті 

біржақты тәртіппен жарамсыз деп тануға, сондай-ақ осы Қағидаларды 

бұзатын немесе бұзатын, деструктивті түрде әрекет ететін немесе кез 

келген басқа адамды ренжіту, қорлау, қорқыту немесе алаңдату 

ниетімен әрекеттерді жүзеге асыратын кез келген адамға науқанға 

одан әрі қатысуға тыйым салуға құқығы бар,  бұл науқанға 

байланысты болуы мүмкін. 

8.2.3 даулы жағдайда Ұйымдастырушы қатысушыға жүлдені алудан 

бас тартуға құқылы. 

8.2.4 ұйымдастырушы ұтыс ойындарын өткізуге және қатысушыларды 

тіркеуге байланысты техникалық іркілістер үшін жауапты болмайды.  

8.2.5 ұйымдастырушы осы Қағидаларда көзделген жағдайларды 

қоспағанда, науқанға қатысушылармен жазбаша келіссөздер немесе 

өзге де байланыстар жасамауға құқылы. 

8.2.6 Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 

жағдайларды қоспағанда, ұйымдастырушының акцияға қатысушы 



туралы ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге құқығы жоқ. 

Ұйымдастырушы Қатысушы берген деректерді тек қатысушының 

рұқсатымен ғана пайдалануға және мұндай келісім қайтарып 

алынғаннан кейін бірден мұндай пайдалануды тоқтатуға құқылы. 

8.2.7 Ұйымдастырушы жауапты емес: 

8.2.7.1 қатысушының Науқан шарттары туралы хабарлама алмағанына, 

Ұйымдастырушы жауапты емес; 

8.2.7.2 Науқан өткізу кезінде пайдаланылатын байланыс арналарын 

пайдалану кезінде деректерді берудегі техникалық проблемалар үшін; 

8.2.7.3 Қатысушылардың осы Қағидаларда немесе Науқанға қатысу 

шарттарында берілген міндеттерін орындамауы (уақтылы 

орындамауы). 


