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Tickets.kz Веб-сайтында 

«Visa карталарын ұстаушыларына арналған 25%-ға дейін жайлылық пен пайда» 

 АКЦИЯСЫНЫҢ ҚАҒИДАЛАРЫ 

 

 

1. ЖАЛПЫ ЖАЙЛАР 

1.1. Осы Қағидалармен «Visa карталарын ұстаушыларына арналған 25%-ға дейінгі жайлылық 

пен пайда» Акциясын (бұдан әрі – «Акция») өткізу тәртібі мен шарттары айқындалады.  

1.2. Акция қатысушылары ретінде Акция кезеңінде Tickets.kz веб-сайтында билеттер 

төленгеннен кейін Visa төлем карталарын ұстаушылар болып табылады  

1.3. Акцияны ұйымдастырушы – Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 050059, Әл - 

Фараби даңғылы, 17/1, «Нұрлы-Тау» ЖҚО, 5Б блок, 23 қабат мекенжайы бойынша 

орналасқан «ТИКЕТС КЗ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (БСН 150440006398) 

(бұдан әрі – «Tickets.kz»); 

1.4. Акция мағынасы мен анықтамасы бойынша «Ойын бизнесі туралы» ҚР Заңына және 

«Лотереялар және лотерея қызметі туралы» ҚР Заңына сәйкес құмар ойын және/немесе 

лотерея болып табылмайды. 

1.5. Акцияға қатысқаны үшін төлем алынбайды. 

1.6. Акцияға қатысатын Visa төлем карталарының түрлері: Visa Classic, Visa Gold, Visa 

Platinum, Visa Signature, Visa Infinite. 

 

2. ТЕРМИНДЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР 

2.1. Осы Қағидаларда мынадай терминдер мен қысқартулар пайдаланылады:  

• Төлем жүйесі – VISA төлем карталарын пайдалана отырып төлем операцияларын жүргізу 

қызметтерін ұсынатын Visa Халықаралық Төлем жүйесі;  

• ҚР – Қазақстан Республикасы;  

• Қағидалар – «Visa карталарын ұстаушыларына арналған 25%-ға дейін жайлылық пен 

пайда» Акциясын өткізудің осы Қағидалары;  

• Бонус - осы Қағидаларға сәйкес Акцияға қатысушыларға бір рет берілетін бонустық 

қордың құрамына кіретін сыйақы (ол осы Қағидаларыдың 3-бөлімінде анықталған);  

• Акцияға қатысушы - Акцияға қатысу үшін осы Қағидаларда белгіленген әрекеттерді 

орындаған және осы Қағидалардың 4-бөлімінде айқындалған талаптарға сәйкес келетін, 

Visa төлем картасын ұстаушы (Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің 

кез келгені шығарған) жеке тұлға. 

 

3. АКЦИЯНЫҢ БОНУСТЫҚ ҚОРЫ 

3.1. Акцияның бонустық қоры бонустар жиынтығынан тұрады және мыналарды қамтиды:  

3.1.1. SCAT әуекомпаниясының билеттеріне төлем жүйелері арқылы төленген жеңілдіктер: 

● Visa Classic, Visa Gold - 15%-ға дейін 

● Visa Platinum - 20%-ға дейін  

● Visa Signature, Visa Infinite - 25%-ға дейін. 

Қатысушы Акция кезеңінде SCAT әуекомпаниясының кез келген билет санын сатып алуға 

және тиісті Жеңілдік алуға құқылы. Бұл ретте, бір қатысушыға ұсынылатын Жеңілдіктің ең 

жоғары мөлшері 15 000 (он бес мың) теңгеге дейін құрайды. Қатысушыға қатысты осы 

тармақта көрсетілген Жеңілдіктің ең жоғары мөлшерінен асқан жағдайда Жеңілдік беру 

тоқтатылады. 
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3.1.2. Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite және Visa Platinum Business бонустық 

санатындағы карталарды ұстаушылар үшін Бонус ретінде келесі қызметтер ұсынылады: 

● Сыйлыққа такси. Акция кезеңінде төлеу кезінде Қазақстан Республикасы шегінде 

әуежайға/әуежайдан комфорт класындағы таксиге 3 000 теңге сомасына промокод 

беріледі. Сапар құны промокод сомасынан асып кеткен жағдайда, карта ұстаушы 

жетіспейтін соманы өз бетінше төлейді.  

● Акция кезінде төленген билет бойынша сапар кезінде жеке қызмет 

көрсету/ақпараттандыру. Премиум-клиенттер үшін колл-орталықта жеке менеджерлер 

жұмыс істейді, жұмыс кестесі 24/7.  

● Рейсте орындар болған жағдайда, Акция кезеңінде төленген билет бойынша кез келген 

әуе желісінің бортында жайлылықты арттыру орындарын тегін таңдау. 

● Техникалық мүмкіндіктер болған жағдайда, Акция кезеңінде төленген әрбір билетке, 

кез келген авиакомпанияның рейсіне тегін тіркелу.  

● Акция кезіңінде төленген билетті айырбастау немесе қайтару кезінде сервистік 

алымдардың болмауы.  

3.2. Әрбір қатысушы Бонустардың шектеусіз санын алуға құқылы. Билетті қайта сатып алған 

жағдайда Visa картасымен төлеуші қайта Бонус алуға құқылы.   

3.3. Алынған бонустар айырбастауға және қайтаруға жатпайды.  

3.4. Ақшалай эквиваленттегі бонустар берілмейді/төленбейді/айырбасталмайды.  

3.5. Акцияға Қатысушысы бонустарды қайта талап ете алмайды ма? Себебі бір рет беріледі, 

Акцияға қатысатын Visa карталарын төлеушілерге ақшалай өтемақы берілмейді. 

3.6. Ұйымдастырушы Бонустық қордың құрамын өзгерту, ұлғайту немесе азайту немесе осы 

Қағидаларда қарастырылмаған қосымша бонустарды Акцияға қосу құқығын өзіне 

қалдырады. Егер мұндай өзгерістер орын алса, Ұйымдастырушы олар туралы осы 

Қағидалардың 9-бөлімінде көзделген тәртіппен хабарлайды.  

 

4. АКЦИЯҒА ҚАТЫСУ ТАЛАПТТАРЫ 

4.3. Акцияға осы Қағидалардың барлық талаптарының талаптарын тиісінше орындаған 18 

жасқа толған, Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылатын жеке тұлғалар, 

сондай-ақ Қағидалардың 1.6 т. сәйкес Visa төлем карталарын (Қазақстан 

Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің кез келгені шығарған) ұстаушылар 

болып табылатын Қазақстан Республикасының резиденттері емес тұлғалар қатыса алады.  

4.4.  Акцияға келесі тұлғалар қатыса алмайды және қатыспайды: Акцияны 

Ұйымдастырушымен немесе Серіктестерімен кез келген белгілер бойынша және кез 

келген нысанда үлестес тұлғалар, оның ішінде жұмыскерлер, олардың жақын туыстары 

(жұбайы/зайыбы, ата-аналар (ата-анасы), қызы, ұлы, асырап алушылары, асырап алынған 

балалары, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері (әжесі, атасы, 

немерелері), ҚР бейрезиденттері, осы Қағидалардың 4.1-тармағында көрсетілмеген өзге 

де тұлғалар.  

4.5.Акцияға қатысу үшін:  

• Қағидалардың 1.6 т. сәйкес Visa төлем карталарын (Қазақстан Республикасының екінші 

деңгейдегі банктерінің кез келгені шығарған) ұстаушысы болуы қажет;  

• Акцияны өткізу кезеңінде 2021 жылғы 18 тамыздан 2021 жылғы 31 желтоқсанға дейін Visa 

картасын пайдалана отырып, tickets.kz сайтында кем дегенде 1 (бір) сатып алу (бұдан әрі 

мәтін бойынша – «Транзакция») жүзеге асыруы тиіс. Транзакциялар саны шектелмеген.  

• ҚР заңнамасының нормаларын және Төлем жүйесін пайдалану қағидаларын сақтау қажет;  

4.6.  Жасалған мынадай Транзакциялар Акцияға қатысу үшін негіз болып табылмайды:  

• Акция өткізу кезеңіне дейін және кейін; 

• Акция кезеңінде сатып алынған тауарды/қызметтерді қайтару орын алған төлемдер; 
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• ҚР заңнамасымен қарастырылған кез келген сипаттағы заңсыз/алаяқтық әрекеттермен 

жүргізілген төлемдер. 

 

5. АКЦИЯНЫ ӨТКІЗУ КЕЗЕҢІ 

5.3. Акцияны өткізу кезеңі: 2021 жылғы 18 тамыз сағат 00-00 бастап  31 желтоқсан 01 сағат 59 

минут дейін (бұдан әрі – «Акция кезеңі»). 

5.4. Акцияның елеулі өзгерістері туралы ақпарат және өзге де ақпарат tickets.kz веб-сайтында 

Анықтама бөлімінде (https://tickets.kz/content/discount-for-visa-cardholders.html) 

орналастырылады (бұдан әрі – Акция сайты).  

5.5. Ұйымдастырушы кез келген уақытта Акцияның өткізілу мерзімін, шарттарын, бонустық 

қорды толықтыруға және/немесе өзгертуге, сондай-ақ бұл туралы науқанға Қатысушылар 

мен барлық мүдделі тұлғаларды Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына 

сәйкес осы Қағидаларда айқындалған тәсілмен хабардар ете отырып, өз қалауы бойынша 

Акцияның өткізілуін толығымен немесе бір бөлігінде тоқтатуға, тоқтата тұруға, күшін 

жоюға құқылы. 

5.6. Акцияны Ұйымдастырушының барлық шешімдері түпкілікті болып табылады және 

шағымдануға жатпайды. 

 

6. АКЦИЯҒА ҚАТЫСУШЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 

7.1. Акцияға қатысушының құқықтары:  

7.1.1. Қағидалармен танысу.  

7.1.2. Акцияға осы Қағидаларда айқындалған тәртіппен қатысуға құқылы.  

7.1.3. Қағидалардың өзгеруі туралы ақпарат алу.  

7.2. Акцияға қатысушының міндеті:  

7.2.1. Осы Қағидалардың барлық талаптарын орындау.  

Акцияға қатысу фактісі Акцияға қатысушы осы Қағидалармен танысқанын және келісетінін 

білдіреді.Қағидалармен келісу толық және сөзсіз болып табылады. 

 

8. АКЦИЯНЫ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 

8.1. Ұйымдастырушының міндеттері:  

8.1.1. Акцияны жарияланған Қағидаларға сәйкес өткізу;  

8.1.2. Қағидаларға сәйкес Акция Қатысушыларына бонустар беру;  

8.2. Ұйымдастырушының құқықтары:  

8.2.1. Ұйымдастырушы Акцияның осы Қағидаларында және ҚР қолданыстағы заңнамасында 

көзделген барлық құқықтарды пайдаланады.  

8.2.2. Ұйымдастырушы осы Қағидаларда, Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда және техникалық мәселелер бойынша 

даулы жағдайлар туындаған кезде Акцияға Қатысушылармен жазбаша келіссөздер не өзге де 

байланыстар жүргізбеуге құқылы.  

 

9. АКЦИЯ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАУ ТӘСІЛДЕРІ МЕН ТӘРТІБІ 

9.1. Акцияны өткізу тәртібі мен талаптары туралы ақпарат беру Акция туралы ақпаратты 

Tickets.kz веб-сайтына орналастыру арқылы жүзеге асырылады.  

9.2. Ұйымдастырушы осы Қағидаларға біржақты тәртіпте өзгерістер енгізу құқығын өзіне 

қалдырады. 

9.3. Акцияны өткізу мерзімі ұзартылған жағдайда немесе Қағидаларға басқа да өзгерістер 

енгізілген жағдайда Ұйымдастырушы мұндай өзгерістерді Tickets.kz веб-сайтында 

жариялайды. 
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10.  ӨЗГЕ ТАЛАПТАР 

10.1.  Акцияға қатысушы осы Қағидаларды орындамаған жағдайда бонустар берілмейді.  

10.2. Ұйымдастырушы осы Қағидаларда қарастырылған тәртіпте Акция туралы қосымша 

ақпаратты орналастыруға құқылы.  

10.3. Егер қандай да бір себеппен осы Акцияның кез келген аспектісі, компьютерлік 

вирустармен залалдану, Интернет желісі жұмысындағы олқылықтар, ақаулар, 

манипуляциялар, санкцияланбаған араласу, бұрмалау, техникалық ақаулар және 

Ұйымдастырушы бақыламайтын, оның орындалуын, қауіпсіздігін, адалдығын, тұтастығын 

немесе тиісті түрде өткізілуін бұрмалайтын немесе оған қатысы бар кез келген басқа себеп 

бойынша туындаған себептерді қоса алғанда, жоспарланғандай өткізіле алмаса, 

Ұйымдастырушы өз қалауы бойынша Акцияның күшін жояды, тоқтатады, өзгертеді немесе 

тоқтата тұра алады. 

10.4. Акцияға қатысуға байланысты қандай да бір сұрақтар туындаған кезде Акцияға 

Қатысушы Ұйымдастырушыға marketing@tickets.kz. электрондық адресіне хат жазып, жүгіне 

алады Ұйымдастырушы жауап хатты Акцияға қатысушыдан өтініш хатын алған күннен бастап 

5 (бес) жұмыс күні ішінде жібереді. 

10.5. Осы Қағидалар Акцияның ресми құжаты болып табылады. 


