“10-dan Hədiyyə Qazan”

tirajlı stimullaşdırıcı lotereyanın (bundan sonra “Lotereya”) şərtləri:
«10-dan Hədiyyə Qazan » Tirajlı Stimullaşdırıcı Lotereyası (bundan sonra – «Lotereya» adlanacaq)
«Azərinteltek» QSC (bundan sonra – «Təşkilatçı» adlanacaq) tərəfindən 1 Oktyabr 2018 – 23 Dekabr 2018-ci
il tarixləri arasında Azərbaycan Respublikasında keçirilir.
Lotereya iştirakçıları:
a. 18 yaşına çatmış hər bir Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı “Lotereya”nın iştirakçısı ola bilər.
b. Lotereyada Təşkilatçının işçiləri və onların ailə üzvləri, Maraqlı şəxsin işçiləri və onların ailə üzvləri, habelə
Lotereyanın təşkilində və / və ya keçirilməsində iştirak edən istənilən digər hüquqi şəxslərin işçiləri və
nümayəndələri, həmçinin onların ailə üzvləri olmadıqlarına zəmanət verilir.
Mülki-hüquqi müqavilələr əsasında istənilən şəkildə Stimullaşdırıcı Lotereyada xidmətə cəlb edilmiş
vətəndaşlar, həmçinin bu vətəndaşların ailə üzvləri Lotereyada iştirak etmək hüququna malik deyillər.
Lotereyanın keçirildiyi ərazi: Azərbaycan Respublikası.
Lotereyanın başlanğıc müddəti: 1 Oktyabr 2018-ci il (00:00).
Lotereyanın başa çatma müddəti: 23 Dekabr 2018-ci il (23:59).
Lotereyada iştirak qaydaları:
“Lotereya”da iştirak etmək üçün 01.10.2018 – 23.12.2018 tarixləri arasında:
• 18 yaşına çatmış hər bir şəxs “Topaz” satış məntəqəsindən və virtual Agent olan “Netbet” MMC-yə aid
www.etopaz.az internet səhifəsi də daxil olmaqla əldə etdiyi idman mərc oyunları üzrə (tazı və at yarışları
üzrə keçirilən idman mərc oyunları istisna olmaqla) dəyəri ən az 10 (on) Azərbaycan manatı təşkil edən 1
(bir) ədəd iştirak haqqı (20 AZN 2 iştirak, 30 azn 3 iştirak haqqı və s.) olan, cari iştirak günlərində oynanılan
mərc bileti ilə iştirak edə bilər;
• İştirakçı Mərc Biletinin əməliyyat kodunun (55 rəqəmli barkodunun) ilk 30 rəqəmini təyin edilmiş 5600

qısa nömrəsinə pulsuz (bütün mobil operatorlardan) göndərərək qarşılığında əldə etdiyi 7 rəqəmli nömrə
(məs:5846375) onun “Lotereya”da iştirakı üçün qeydiyyat nömrəsi olacaqdır.
Lotereyanın tirajın uduş fondunun oynanılacağı tarixlər:
1. 1-ci tirajın tarixi - 29.10.2018 (01.10.2018 (00:00) – 28.10.2018 (23:59) dövrü əhatə edir)
2. 2-ci tirajın tarixi - 26.11.2018 (29.10.2018 (00:00) – 25.11.2018 (23:59) dövrü əhatə edir)
3. 3-cü tirajın tarixi - 24.12.2018 (26.11.2018 (00:00) – 23.12.2018 (23:59) dövrü əhatə edir)
Tirajın uduş fondunun oynanılması “CBC Sport” kanalında tirajın keçirildiyi tarixdə yayımlanacaqdır.
”Lotereya”nın tiraj mexanizmi:
“Lotereya”nın keçirilməsi zamanı uduşda iştirak edən “Lotereya”nın İştirakçılarının qeydiyyat nömrələri
xüsusi “lototron” proqramına yüklənir, bu proqram “random select” – qeydiyyat nömrələrinin təsadüfi
seçilməsi metodu ilə qalibləri müəyyən edir. Qaliblərin təsadüfən müəyyən edilməsi prosesi monitor
vasitəsilə əks olunur və tiraj komissiyası üzvləri tərəfindən tamamilə nəzarət olunur. Əvvəlcə “lototron”
proqramı təsadüfi qaydada 11 (on bir) nömrə - yəni üçüncü dərəcəli uduşları udan 11 (on bir) qalibi, daha
sonra analoji qaydada daha 11 (on bir) nömrə - yəni ikinci dərəcəli uduşları udan 11 (on bir) qalibi, daha sonra
isə daha 1 (bir) qeydiyyat nömrəsi – Birinci dərəcəli uduşu udan 1 (bir) qalibi seçir.
“Lotereya”nın uduş fondu:
Adı

Miqdarı;
(ədəd)

Birinci dərəcəli
uduş

Hyundai Accent Avtomobili

3

İkinci dərəcəli
uduş

Samsung Galaxy S9 Mobil telefonu

33

Üçüncü dərəcəli
uduş

Playstation 4

33

“Lotereya”nın uduş fondunun oynanılması qaydası
Hər Tiraj zamanı aşağıdakı uduşlar oynanılacaq:
1 Ədəd Avtomobil
11 Ədəd Smartfon
11 Ədəd Oyun konsolu
“Lotereya”nın şərtləri:
İştirakçılar “Lotoreya”nın şərtlərini Topaz Məntəqələrindən və aşağıdakı kütləvi informasiya vasitələrindən
öyrənə bilərlər:
• www.topaz.az
• Topaz Rəsmi Facebook və İnstagram səhifələri

“Lotereya”nın qalibləri:
İştirakçılar “Lotereya”nın tiraj nəticələrini aşağıdakı kütləvi informasiya vasitələrindən öyrənə bilərlər:
• www.topaz.az
• Bukmeker qazeti
• Topaz Rəsmi Facebook və İnstagram səhifələri
• CBC Sport tv kanalı
Uduşların alınma qaydası
• Nəsimi rayonu, Nizami, küç. 119, ünvanında yerləşən Topaz Məntəqəsinə yaxınlaşa bilərsiniz. Lotereyada
qalib olmuş unikal kod təqdim edilməlidir.
• Şəxsiyyət vəsiqəsi təqdim edilməlidir.
• Uduşlar İştirakçıya pul ekvivalentində verilmir. Bütün tələb olunmamış Uduşlar, həmçinin İştirakçıların
almaqdan imtina etdiyi Uduşlar Aksiya Təşkilatçısının sərəncamında qalır. Uduşlar İştirakçılar tərəfindən
təkrar tələb edilə bilməz, onlara pul şəklində kompensasiya ödənilmir.
• Qaliblər Uduşları əldə etmək üçün Tirajın keçirildiyi tarixdən etibarən 90 (doxsan) iş günü ərzində lotereya
təşkilatçısına müraciət edə bilər. Uduşlar müraciət tarixindən 30 iş günü ərzində qalib şəxslərə təqdim
ediləcəkdir.
• Real uduşlar reklam materiallarındakı təsvirlərdən fərqlənə bilər.
Digər şərtlər
• “Lotereya”da iştirak etmək üçün İştirakçılar bu Qaydalarla tanış olduğunu və onlarla tamamilə razılaşdığını,
habelə bu qaydaların bütün şərt və tələblərinə riayət etmək öhdəliyi götürdüyünü qəbul edir.
• Uduşları almağa iddia edən “Lotereya”nın Qalibləri uduşu almaq üçün “Lotereya”nın Təşkilatçısı tərəfindən
təqdim edilən bütün zəruri sənədləri doldurmaq və imzalamaq öhdəliyi götürür.
• Təşkilatçı Lotereyanın qaliblərindən yazılı razılıq aldıqdan sonra “Lotereya”nın keçirilməsi ilə bağlı istənilən
reklam və (və ya) informasiya materiallarında qaliblərə hər-hansı ödəniş etmədən, onların adlarından, soyadlarından, fotoşəkillərindən, onlar haqqında video, audio və digər materiallardan istifadə edə bilər. Bu reklam
materialları üzrə bütün hüquqlar Təşkilatçı və Maraqlı şəxs arasındakı razılaşmaya əsasən Təşkilatçıya və / və
ya Maraqlı şəxsə aiddir.
• Təşkilatçı Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının icazəsi əsasında Lotereyanın
Keçirilmə Şərtlərinə əlavə və dəyişikliklər etmək hüququnu özündə saxlayır.

