"Twix: Seç və Qazan!" AKSİYASININ KEÇİRİLMƏ QAYDALARI VƏ İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ
1.

Ümumi müddəalar
1.1. Aksiyanın təşkilatçısı "C141" (Si 141) Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətidir (Yerləşdiyi ünvan: AZ1025 Bakı,
Azərbaycan, Babək pr-ti, Ələddin Quliyev küç., 1131-ci məhəllə, Babək plaza, ofis B6-06).
1.2. Aksiyanın adı: «Twix: Seç və Qazan!» (bundan sonra

– «Aksiya»).

1.3. Aksiyanın keçirildiyi ərazi - Azərbaycan Respublikası
1.4. Aksiyanın keçirildiyi ümumi müddət - 02 noyabr 2020-ci il tarixindən 27 dekabr 2020-ci il tarixinədək
(bundan sonra - "Aksiyanın keçirilmə müddəti").
"Twix®" ticarət nişanının aksiya ilə əhatə olunan şokolad batonlarının qablaşdırmalarında göstərilmiş müddətlərdən
asılı olmayaraq 02 noyabr 2020-ci il Bakı vaxtı ilə saat 00.00-dan etibarən 27 dekabr 2020-ci il Bakı vaxtı ilə saat
23.59-dək (bundan sonra - "Aksiyada iştirak üçün ərizələrin qəbulu dövrü") aksiyanın iştirakçısı olmaq olar.
1.5. Aksiyanın rəsmi qaydaları (bundan sonra

– Qaydalar) www.twixpromo.azveb-saytında (bundan sonra –

Sayt) yerləşdirilir.
1.6. Aksiyanın Qaydaları və keçirilmə şərtləri ilə Saytda tanış olmaq olar.
2.

Satışının stimulaşdırılması məqsədilə keçirilən Aksiyanın əhatə etdiyi malların adları
2.1. Aksiya «Twix®» ticarət markasına aid aşağıdakı şokolad batonları ilə əlaqədar keçirilir: (bundan sonra
Aksiya məhsulu):

3.

–

•
xalis çəkisi 55 qram olan qablaşdırmada Twix®;
•
xalis çəkisi 82 qram olan qablaşdırmada Twix® Xtra;
Fiziki şəxsin Aksiyanın iştirakçısı olmaq üçün riayət etməli olduğu şərtlər
3.1. Aksiyada iştiraka Azərbaycan Respublikasının hüquqi səlahiyyətli vətəndaşları və Azərbaycan
Respublikasında yaşamaq icazəsi olan , Aksiyanın keçirildiyi müddətdə Azərbaycan
Respublikasının ərazisində daimi yaşayan, Aksiyanın keçirilmə anınadək 14 (on dörd) yaşı
tamam olmuş şəxslər (bundan sonra Aksiya İştirakçısı) buraxılır. Azərbaycan Respublikasının
ərazisində doğulmuş, valideynləri Azərbaycan vətəndaşı olan və ya Azərbaycan Respublikasında yaşamaq
icazəsi olan şəxslər olan həddi-büluğa çatmamış şəxslər (14-18 yaş arası) aksiyada yalnız valideynlərdən
birinin icazəsi ilə iştirak edə bilərlər.
3.2. Aşağıdakı şəxslər Aksiyada iştiraka buraxılmır: Aksiya Təşkilatçısının işçiləri, onların ailə üzvləri, Aksiya
Təşkilatçısının maraqlarını təmsil edən şəxslər, müəyyən edilmiş qaydada Aksiya Təşkilatçısı ilə bağlı
olduğu qəbul edilmiş şəxslər, üçüncü şəxslərin Aksiya Təşkilatçısı ilə mülki-hüquqi və digər münasibətləri
olan və təşkilat və/və ya Aksiyanın keçirilməsi ilə bağlı olan işçiləri və nümayəndələri, eləcə də onların ailə
üzvləri, vətəndaşlığı olmayan şəxslər və Azərbaycan Respublikasında yaşamaq icazəsi olmayan digər ölkə
vətəndaşları.
3.3. Aksiyada iştirak etməklə Aksiya İştirakçısı bu Qaydalarla tanış olduğunu və onlarla razı olduğunu, eləcə də
onların bütün şərt və tələblərinə riayət etmək öhdəliklərini qəbul etdiyini təsdiq edir.
3.4. Aksiyanın iştirakçısı olmaq və hədiyyə qazanmaq imkanını əldə etmək üçün 02 noyabr 2020-ci
il tarixində saat 00.00.00-dan etibarən 27 dekabr 2020-ci il saat 23:59:59-dək (Bakı vaxtı ilə)
aşağıdakıları etmək lazımdır:
•
•

www.twixpromo.az saytında qısa qeydiyyatdan keçmək;
qeydiyyat məlumatlarında qeyd edilmiş mobil telefon nömrəsinə SMS vasitəsilə alınmış qısa kodun daxil
edilməsi yolu ilə mobil telefon nömrəsini təsdiq etmək;
3.5. Qeydiyyatdan keçdikdən sonra İştirakçıya aşağıdakı imkanlar açılır:
3.5.1. Gündəlik hədiyyələrin uduşunda iştirak etmək üçün iki oyundan (Twix Quiz və Twix Puzzle) birini
seçib, minimum 1 səviyyə (Twix Quiz) keçmək və ya bir pazl (Twix Puzzle) yığmaq (hər oyun üçün
gündə 1 (bir) cəhd), və ya
3.5.2. Mobil telefon kamerası və ya kompüterin kamerası vasitəsilə Twix® batonunu skan etmək ( gündə 1
(bir) baton skan edilə bilər) və həftəlik və əsas hədiyyələrin uduşunda iştirak etmək üçün kod almaq.
3.5.3. Bir neçə kod alıb "Skan" bölməsinə keçib, batonu skan etdikdən sonra kodları təsdiq etmək. İştirakçı
kodları özü üçün istənilən rahat vaxta yığa və skan etməklə təsdiq edə bilər.
3.5.4. Twix Quiz-də hər uğurla keçilmiş səviyyəyə görə 1 kod və Twix Puzzle-da uğurla yığılmış pazla görə

•
•

1 kod verilir– gündə maksimum 4 kod.
Gündəlik hədiyyələr təsadüfi qaydada oynanılır;
İştirakçı Aksiya məhsulunu mobil telefonunun kamerası və kompüter kamerasının köməyilə skan edə bilər.

•
4.

Aksiya məhsulunu skan etdikdən və uğurla keçilmiş oyunlara görə kodun alınmasından /kodların təsdiq
edilməsindən sonra İştirakçı avtomatik olaraq Həftəlik hədiyyələrin uduşunda iştirak edir.

Hədiyyə fondunun tərkibi və miqdarı

Aksiyanın hədiyyə fondu Aksiya İştirakçısının pul vəsaitinin və əmlakının hesabına formalaşdırılır, aşağıdakı
hədiyyələrdən ibarətdir:
4.1. Gündəlik hədiyyələr:
•

– 292 əd.;
Twix şokoladının şouboksu (40 baton) – 100 əd.
Mobil balans (5 manat nominalında)

•
4.2. Həftəlik hədiyyələr:
Twix-set 1

Apple iPhone 11 128 GB + qəhvə maşını
Twix-сет 2

– 4 set.

Apple iPhone 11 128 GB + KitchenAid çaydanı
5.

– 4 set.

Hədiyyə fondunun uduşunun keçirilmə qaydası, eləcə də Aksiya qaliblərinin müəyyən edilməs
qaydası və məlumatlandırma üsulu
5.1. Gündəlik hədiyyələrin sahiblərinin müəyyən edilməsi (hər gün 7 hədiyyə oynanılır ) 02 noyabr 2020-ci il
tarixindən 27 dekabr 2020-ci il tarixinədək müddət ərzində Saytda qeydiyyatdan keçmiş və Aksiyanın
müvafiq şərtlərini yerinə yetirmiş iştirakçılar arasında təsadüfi qaydada həyata keçirilir.
5.2. Həftəlik hədiyyələrin sahiblərinin müəyyən edilməsi hər aksiya həftəsi (cəmi 8 həftə) başa çatdıqdan
sonrakı gün qeydiyyatdan keçmiş, Twix® batoonunu skan etmiş və skan etiyinə görə kod almış, və ya
kodları oyunlarda almış və həmin kodları skan etməklə təsdiq etmiş iştirakçılar arasında keçiriləcək. Qalibin
müəyyən edilməsi xüsusi kompüter proqramı ilə uduşlu kodların təsadüfi müəyyən edilməsi yolu ilə həyata
keçirilir. Qalibləri müəyyən edərkən Aksiyanın Təşkilatçısı hər həftəlik hədiyyə üçün bir əsas və bir ehtiyat
qalibi seçir.
Uduş tarixləri*:

1 uduş

09.11.2020

2 uduş

16.11.2020

3 uduş

23.11.2020

4 uduş

30.11.2020

5 uduş

07.12.2020

6 uduş

14.12.2020

7 uduş

21.12.2020

8 uduş

28.12.2020

* Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilən istirahət və bayram günləri nəzərə alınaraq
Həftəlik hədiyyələrin uduş qrafikinə düzəlişlər edilə bilər.
5.3. Həftəlik Hədiyyələrin sahiblərinin müəyyən edilməsindən sonra Aksiya Təşkilatçısı tərəfindən qalib olmuş
Aksiya İştirakçılarının qeydiyyat zamanı qeyd edilmiş mobil telefon nömrəsinə telefon zəngi vasitəsilə və
ya elektron ünvana məktub vasitəsilə məlumatlandırılması həyata keçirilir. Aksiyanın Təşkilatçısı qalibin
müəyyən edildiyi andan etibarən 72 (yetmiş iki) saat ərzində qaliblə əlaqə saxlaya bilməzsə, qeyd edilmiş
şəxs müvafiq hədiyyəni almaq hüququndan məhrum edilir və Aksiyanın Təşkilatçısı hədiyyənin təqdim
edilməsi üçün ehtiyat qaliblə əlaqə saxlayır. Aksiyanın Təşkilatçısı yuxarıda qeyd edilmiş müddət ərzində
ehtiyat qaliblə əlaqə saxlaya bilməzsə, həmin qalib müvafiq hədiyyəni almaq hüququndan məhrum olur və
Aksiyanın Təşkilatçısı həmin hədiyyədən öz mülahizəsinə görə istifadə edə bilər.

№1 - 1, 3, 5, 7-ci həftələrdə oynanılır.
Twix-set №1 - 2, 4, 6, 8-ci həftələrdə oynanılır.

5.4. Twix-set

5.5. Bir Aksiya İştirakçısı Aksiyanın bütün müddəti ərzində ən çoxu 1 (bir) ədəd gündəlik hədiyyə və ən çoxu 1
(bir) ədəd həftəlik hədiyyə qazana bilər.
5.6. Aksiya qaliblərinin tam siyahısı 10 yanvar 2021-ci il tarixindən gec olmayaraq (bundan sonra - Aksiyanın
keçirilmə nəticələrinin nəşri tarixi) www.twixpromo.az Saytında "Qaliblər" bölməsində yerləşdiriləcək.
6.

Aksiya qaliblərinə hədiyyələrin verilmə qaydası və müddəti

6.1. Həftəlik hədiyyələrin, eləcə də şouboksların uduşundan sonra 3 (üç) iş günü ərzində əlaqə məlumatını,
daha dəqiq isə qalibin şəxsi məlumatlarını, eləcə də şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin nömrəsi, tam yaşayış
ünvanı, yaşı, aksiyaya aid digər məlumatı dəqiqləşdirmək üçün qaliblərə Aksiyanın dəstək xidmətinin
operatorları zəng edə bilərlər.
6.2. Mobil balans iştirakçı tərəfindən qeydiyyat zamanı qeyd edilmiş nömrəyə uduş haqqında bildirişdən sonra
bir həftə ərzində yüklənəcək.
6.3. Fiziki hədiyyələr kuryer xidməti vasitəsilə 15 yanvar 2021-ci il tarixinədək telefon vasitəsilə əldə edilmiş
məlumatlara əsasən qapıyadək çatdırılacaq. Mükafatı aldıqda şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin əslini təqdim
etmək lazımdır. Əks təqdirdə mükafatın verilməsində imtina ediləcək.
6.4. Aksiyanın Sifarişçisi uduşun baş tutduğu tarixdən etibarən 5 (beş) iş günü ərzində əlaqə məlumatlarının
dəqiqləşdirilməsi üçün Həftəlik hədiyyəni alan şəxslə əlaqə saxlaya bilməzsə, həmin qalib həmin hədiyyəni
almaq hüququndan məhrum olur və Aksiyanın Sifarişçisi həmin hədiyyədən öz mülahizəsinə görə istifadə
edə bilər.
6.5. Poçt göndərişlərinin ödənilməsi, eləcə də hədiyyənin çatdırılması üzrə bütün xərcləri Aksiya İştirakçılarının
yaşadığı şəhərlərdə (yerlərdə) Aksiyanın Təşkilatçısı öz üzərinə götürür.
6.6. Aksiya qalibləri hədiyyələrin alınması üçün Qaydalarda nəzərdə tutulmuş şərtləri yerinə yetirmədikdə və
müddətlərə əməl etmədikdə ona müvafiq hədiyyənin verilməsində imtina edilə və/və ya Aksiyanın qalibi
müvafiq hədiyyənin alınması hüququndan məhrum edilə bilər.
6.7. Həddi-büluğa çatmamış qaliblər adından hədiyyənin alınması ilə bağlı hərəkətlər qanuni nümayəndələr
tərəfindən həyata keçirilir, onların səlahiyyətləri Aksiyanın Təşkilatçısı tərəfindən lazımi qaydada təsdiq
edilməlidir.
6.8. Hədiyyələr Aksiya İştirakçılarına yalnız bu Qaydalara əsasən verilir. Hədiyyələr pul ekvivalentində verilə
bilməz. Aksiya iştirakçısı hədiyyəni almaqdan imtina edərsə, Aksiya İştirakçısı bu Qaydaların tələblərini
yerinə yetirməzsə və ya hədiyyəni müəyyən edilmiş müddət və qaydada almazsa Aksiya iştirakçısı
hədiyyəni almaq hüququnu itirir və Aksiya qalibinə düşən hədiyyə Aksiyanın Təşkilatçısında qalır.
Hədiyyələr Aksiyanın qalibləri tərəfindən təkrar tələb edilə bilməz, onlara pul kompensasiyası ödənilmir.
6.9. Aksiya İştirakçısı ilə qeydiyyat zamanı qeyd edilmiş mobil və/və ya stasionar nömrələr, elektron poçt
ünvanına elektron məktubun göndərilməsi vasitəsilə əlaqə saxlamaq imkanının olmaması, eləcə də Aksiya
İştirakçısının qeydiyyat zamanı qeyd etdiyi ünvanlarda olmaması Aksiyanın Təşkilatçısını məsuliyyətdən
azad edir.
Aksiyanın Təşkilatçısı hədiyyələrin çatdırılmasını həyata keçirən təşkilatlar tərəfindən hədiyyələrin
çatdırılma müddətlərinin pozulmasına, onların itirilməsi və zədələnməsinə görə məsuliyyət daşımır.
7.

Aksiyanın ümumi şərtləri
7.1. Bu Qaydalarla www.twixpromo.az saytında tanış olmaq olar.
7.2. Bir Aksiya İştirakçısı yalnız bir mobil telefon nömrəsindən istifadə etməklə Aksiyada iştirak etmək hüququna
malikdir. Bir Aksiya İştirakçısı tərəfindən Aksiyada iştirak üçün birdən çox mobil telefon nömrəsindən
istifadə halı aşkar edilərsə həmin Aksiya iştirakçısı Aksiya çərçivəsində hər-hansı hədiyyəni almaq
hüququndan məhrum olur. Qeydiyyat zamanı qeyd edilmiş bir neçə mobil telefon nömrəsi sahibi olan
Aksiya İştirakçısının müəyyən edilməsinin identifikatoru - bir neçə mobil telefon nömrəsi ilə eyni yaşayış
yeridir. Bu halda Aksiya Təşkilatçısı Aksiya İştirakçısını Aksiyada iştirak imkanından məhrum etmək və
həmin Aksiya İştirakçısının qazandığı hədiyyələri qismən və ya tamamilə geri çağırmaq hüququna malikdir.
7.3. Aksiyada iştirak faktı təsdiq edir ki, Aksiyanın İştirakçıları razılaşırlar ki, onların adları, ata adları, soyadları,
fotoşəkillər, video- audio- və onlar haqqında digər materiallardan Aksiyanın Təşkilatçısı tərəfindən
Aksiyanın keçirilməsi ilə bağlı bütün reklam və (və ya) informasiya materiallarında Aksiya İştirakçılarına
hər hansı ödənişin edilməməsi ilə istifadə edilə bilər. Aksiyanın qalibi bu Aksiyanın keçirilməsi ilə bağlı
kütləvi informasiya vasitələrində müsahibə verməyə və hazırlanmış reklam materialları üçün çəkilişlərdə
iştirak etməyə razılıq verir. Bu cür reklam materialları üzərində bütün hüquqlar Aksiyanın Təşkilatçısına
aiddir.
7.4. Saytda qeydiyyatdan keçməklə Aksiya İştirakçısı təsdiq edir ki, Azərbaycan Respublikasının hüquq
səlahiyyətli vətəndaşıdır, özü haqqında düzgün məlumatları bildirib və Aksiya Təşkilatçısından reklam
aksiyaları, hədiyyələr, məhsul nümunələri haqqında məlumatların və digər təkliflərin alınmasına razılığını
bildirir. Aksiya İştirakçısının razılığı Aksiya Təşkilatçısına və onun bu cür məlumatların icazəsiz istifadədən
qorunması üçün zəruri tədbirlərə riayət edəcək səlahiyyətli şəxslərinə Aksiya Təşkilatçısı və/və ya onun
səlahiyyətli nümayəndələri tərəfindən Aksiya Təşkilatçısının reklam aksiyaları ilə əlaqədar Aksiya
İştirakçıları ilə SMS ismarışlarının və elektron poçt məktublarının göndərilməsi, eləcə də elektrik rabitə
şəbəkələri də daxil olmaqla əlaqənin saxlanılması üçün Aksiya İştirakçısının anketdə göstərdiyi
məlumatlarının toplanılması, saxlanılması, emalı və istifadəsini həyata keçirmək imkanını verir. Razılıq
Aksiya İştirakçısı tərəfindən qeydiyyat məlumatlarının bildirilməsi anından geri çağırılması anınadək etibarlı
hesab edilir.

7.5. Aksiya İştirakçısı geri çağırma haqqında imzalanmış yazılı bildirişi aşağıdakı ünvana göndərməklə və
bildirişdə öz soyadı, adı, atasının adı, doğum tarixi və İştirakçının qeydiyyat məlumatları ilə birlikdə
Aksiyada iştirak üçün bildirdiyi ünvanı qeyd etməklə öz razılığını geri çağıra bilər: AZ1025 Bakı, Azərbaycan,
Babək pr-ti, Ələddin Quliyev küç., 1131-ci məhəllə, Babək plaza, ofis В6-06).
7.6. Razılığın geri çağırılması haqqında bildirişi aldıqda Aksiyanın Təşkilatçısı və onun səlahiyyətli şəxsləri həmin
Aksiya İştirakçısının şəxsi məlumatlarının emalını dayandırır və şəxsi məlumatları geri çağırmanın daxil
olduğu tarixdən etibarən beş iş günündən çox olmayan müddətdə məhv edir.
7.7. Aksiya İştirakçısı tərəfindən geri çağırmadan sonra Aksiya İştirakçısının şəxsi məlumatlarının məhv edilməsi
nəticəsində Aksiyanın keçirilməsi ilə bağlı hərəkətlər icra edilmədikdə Aksiya təşkilatçısı Aksiyanın
keçirilməsi ilə bağlı hərəkətlərin icra edilməməsinə görə məsuliyyət daşımır.
7.8. Aksiya İştirakçılarının Aksiyanın gedişatı ərzində aldıqları hədiyyələrə görə vergilərin ödənilməsi Azərbaycan
Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq həyata keçirilir;

