wamaxalisebeli gaTamaSebis wesi
1.

kompaniis saidentifikacio monacemebi
dasaxeleba: s/s iberia refreSmentsi
saidentifikacio kodi: 204968730
misamarTi: orxevi, TeTri xevi hesis dasaxleba
laris rekvizitebi:
mimRebi banki - s/s “viTibi banki jorjia” UGEBGE22
mimRebi - ss “iberia refreSmentsi” angariSis nomeri

2.

GE05VT1100000000063608

wamaxalisebeli gaTamaSebis Catarebis mizezi da saWiroeba
kompaniis mier wamaxalisebeli gaTamaSebis Catarebis saWiroeba gamowveulia imiT, rom TiTqmis yvela
ualkoholo sasmelebis da ludis mwarmoebeli kompaniebi mimarTaven sxva da sxva tipis aqciebis
mowyobas (sareklamo kampaniebi, promo aqciebi, koncertebis dafinanseba)

3.

wamaxalisebeli gaTamaSebis Catarebis mizani
wamaxalisebeli gaTamaSebis mizania kompaniis ZiriTadi brendebis gayidvebis zrda.

4.

wamaxalisebeli gaTamaSebis zogadi wesi

•

wamaxalisebeli gaTamaSeba Catardeba სს იბერია რეფრეშმენტსის მისამართზე: ორხევი, თეთრიხევი ჰესის
დასახლება, თბილისი saqarTvelo, პეპსის ქარხანა, მეორე სართული, მარკეტინგის ოთახი.

•

gaTamaSebaSi მონაწილე produqtebis TavsaxurebSi mocemuli iqneba unikaluri 8-niSna kodi

•

“PEPSI”-is erT-erT asosTan erTad.
gaTamaSebis farglebSi sul gamoyenebulia

4 aso sityva “PEPSI”-dan Semdegi ganawilebiT:

sityva
aso “P” -

40%, aso “E” – 20%, aso “S” – 20%, aso “I”- 20%.
•

მომხმარებელს კოდის გამოგზავნა შეუძლია SMS-ით შემდეგ ნომერზე: 91119 ან/და სს „იბერია რეფრეშმენტსის“
კუთვნილი შემდეგი ვებ-გვერდის მეშვეობით: www.pepsi.ge. ვებ-გვერდის მეშვეობით კოდის გამოსაგზავნად,
მომხმარებელმა უნდა შეავსოს შემდეგი სავალდებულო ველები: კოდი, ტელეფონის ნომერი, სახელი და გვარი.

•

Mმomxmarebeli SMS-ით ნომერზე 91119 an/და veb-gverdis www.pepsi.ge saSualebiT აგზავნის მხოლოდ rvaniSna

•

კოდს, ყვითელი თავსახურის შიდა მხარეს მითითებული asos გარეშე.
wamaxalisebeli gaTamaSebaSi kodebis miReba iwarmoebs 20 ivnisidan 19 seqtembris 15:00 saaaTamde.

•

amasaTanave, pirveli gaTamaSeba moewyoba 2019 wlis 28 ivniss, xolo bolo gaTamaSeba - 2019 wlis 23
seqtembers.
gagzavnili kodebi fiqsirdeba specialurad Seqmnil serverze da yvela momxarebeli, vinc gaTamaSebis
mTeli periodis ganmavlobaSi ერთი და იგივე ტელეფონის ნომრიდან გამოაგზავნის ან/და ვებ-გვერდის
www.pepsi.ge მეშვეობით გააგზვანის yviTeli Tavsaxuris Sida mxares (სავალდებულო ველში მითითებული უნდა
იქნეს ერთი და იგივე ტელეფონის ნომერი)

სიტყვა “PEPSI”-is erT-erT asosTan erTad miTiTebul rvaniSna

kods, ამასთანავე, შეაგროვებს სიტყვა „PEPSI“-ის ყველა ასოს, მათ შორის ორ „P” ასოს, მიიღებს გარანტირებულ
პრიზს -

pepsis Wiqas და პროგრამის მიერ მიენიჭება უნიკალური კოდი, რომლის მეშვეობითაც მომხარებელი

ჩაერთვება ყოველკვირეულ და ყოველთვიურ გათამაშებაში. ერთ მომხარებელს პროგრამის მიერ ენიჭება ერთი
უნიკალური კოდი მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუკი იგი სრულად შეაგროვებს სიტყვა „PEPSI“-ის. momxmareblis mier
gamogzavnili რვანიშნა kodebi და მისთვის მინიჭებული უნიკალური კოდი mTeli gaTamaSebis ganmavlobaSi
inaxeba specialurad Seqmnil buferSi. .
•

თითოეული მომხმარებელი, რომელიც 2019 წლის 20 ivnisidan 19 seqtembris 15:00 saaaTamde შეაგროვებს sityva
“PEPSI”-is,

რომლის თითოეული ასო და რვანიშნა კodი

მოცემულია ყვითელი თავსახურის შიდა მხარეს,

მონაწილეობას მიიღებს ყოველკვირეულ da yovelTviur გათამაშებაში. სულ გათამაშების ფარგლებში გაიმართება

1

13 ყოველკვირეული და 3 ყოველთვიური გათამაშება. პირველი ყოველკვირეული გათამაშება გაიმართება 2019 წლის
28 ivniss, 12:00 საათზე; მეორე - 2019 წლის 5 ივლისს 12:00 საათზე;, მესამე - 2019 წლის 12 ივლისს, 12:00 საათზე;
მეოთხე - 2019 წლის 19 ივლისს , 12:00 საათზე; მეხუთე - 2019 წლის 26 ivliss, 12:00 საათზე; მეექსვე - 2019 წლის 2
აგვისტოს , 12:00 საათზე; მეშვიდე - 2019 წლის 9 აგვისტოს, 12:00 საათზე; მერვე - 2019 წლის 16 აგვისტოს , 12:00 საათზე;
მეცხრე- 2019 წლის 23 agvistos, 12:00 საათზე; მეათე – 2019 wlis 30 agvistos, 12:00 საათზე; mეთერთმეტე – 2019
wlis 6 სექტემბერს, 12:00 საათზე; მეთორმეტე – 2019 wlis 13 სექტემბერს, 12:00 საათზე; მეცამეტე – 2019 wlis
20 სექტემბერს 12:00 საათზე.
პირველი ყოველთვიური გათამაშება გაიმართება 2019 წლის 23 ივლისს, 12:00 საათზე; მეორე - 2019 წლის 27 აგვისტოს,
•

12:00 საათზე; მესამე - 2019 წლის 23 სექტემბერს, 12:00 საათზე;
- თითოეული მომხმარებელი, რომელიც პეპსის ჭიქას მოიგებს 2019 წლის 20 ივნისიდან 2019 წლის 27 ივნისის 15:00
საათამდე მონაწილეობას მიიღებს 2019 წლის 28 ივნისის ყოველკვირეულ გათამაშებაში;
- თითოეული მომხმარებელი რომელიც პეპსის ჭიქას მოიგებს 2019 წლის 27 ივნისის 15:00 საათის შემდეგ 2019 წლის 4
ივლისის 15:00 საათამდე მონაწილეობას მიიღებს 2019 წლის 5 ივლისის ყოველკვირეულ გათამაშებაში;
- თითოეული მომხმარებელი რომელიც პეპსის ჭიქას მოიგებს 2019 წლის 4 ივლისის 15:00 საათის შემდეგ 2019 წლის 11
ივლისისს 15:00 საათამდე მონაწილეობას მიიღებს 2019 წლის 12 ივლისის ყოველკვირეულ გათამაშებაში;
- თითოეული მომხმარებელი რომელიც პეპსის ჭიქას მოიგებს 2019 წლის 11 ივლისის 15:00 საათის შემდეგ 2019 წლის
18 ივლისის 15:00 საათამდე მონაწილეობას მიიღებს 2019 წლის 19 ივლისის ყოველკვირეულ გათამაშებაში;
- თითოეული მომხმარებელი რომელიც პეპსის ჭიქას მოიგებს 2019 წლის 18 ივლისის 15:00 საათის შემდეგ 2019 წლის
25 ივლისის 15:00 საათამდე მონაწილეობას მიიღებს 2019 წლის 26 ივლისის ყოველკვირეულ გათამაშებაში;
- თითოეული მომხმარებელი რომელიც პეპსის ჭიქას მოიგებს 2019 წლის 25 ივლისის 15:00 საათის შემდეგ 2019 წლის
1 აგვისტოს 15:00 საათამდე მონაწილეობას მიიღებს 2019 წლის 2 აგვისტოს ყოველკვირეულ გათამაშებაში;
- თითოეული მომხმარებელი რომელიც პეპსის ჭიქას მოიგებს 2019 წლის 1 აგვისტოს 15:00 საათის შემდეგ 2019 წლის 8
აგვისტოს 15:00 საათამდე მონაწილეობას მიიღებს 2019 წლის 9 აგვისტოს ყოველკვირეულ გათამაშებაში;
- თითოეული მომხმარებელი რომელიც პეპსის ჭიქას მოიგებს 2019 წლის 8 აგვისტოს 15:00 საათის შემდეგ 2019 წლის
15 აგვისტოს 15:00 საათამდე მონაწილეობას მიიღებს 2019 წლის 16 აგვისტოს ყოველკვირეულ გათამაშებაში.
- თითოეული მომხმარებელი რომელიც პეპსის ჭიქას მოიგებს 2019 წლის 15 აგვისტოს 15:00 საათის შემდეგ 2019 წლის
22 აგვისტოს 15:00 საათამდე მონაწილეობას მიიღებს 2019 წლის 23 აგვისტოს ყოველკვირეულ გათამაშებაში.
- თითოეული მომხმარებელი რომელიც პეპსის ჭიქას მოიგებს 2019 წლის 22 აგვისტოს 15:00 საათის შემდეგ 2019 წლის
29 აგვისტოს 15:00 საათამდე მონაწილეობას მიიღებს 2019 წლის 30 აგვისტოს ყოველკვირეულ გათამაშებაში.
- თითოეული მომხმარებელი რომელიც პეპსის ჭიქას მოიგებს 2019 წლის 29 აგვისტოს 15:00 საათის შემდეგ 2019 წლის
5 სექტემბრის 15:00 საათამდე მონაწილეობას მიიღებს 2019 წლის 6 სექტემბრის ყოველკვირეულ გათამაშებაში.
- თითოეული მომხმარებელი რომელიც პეპსის ჭიქას მოიგებს 2019 წლის 5 სექტემბრის 15:00 საათის შემდეგ 2019 წლის
12 სექტემბრის 15:00 საათამდე მონაწილეობას მიიღებს 2019 წლის 13 სექტემბრის ყოველკვირეულ გათამაშებაში.
- თითოეული მომხმარებელი რომელიც პეპსის ჭიქას მოიგებს 2019 წლის 12 სექტემბრის 15:00 საათის შემდეგ 2019
წლის 19 სექტემბრის 15:00 საათამდე მონაწილეობას მიიღებს 2019 წლის 20 სექტემბრის ყოველკვირეულ გათამაშებაში.
**** ყველა ბილეთი, რომელიც მონაწილეობს ყოველკვირეულ გათამაშებაში, ავტომატურად, იგივე რვანიშნა უნიკალური
კოდით მონაწილეობს ქვემოთმოცემულ შესაბამის ყოველთვიურ გათამაშებაში:
- თითოეული მომხმარებელი, რომელიც პეპსის ჭიქას მოიგებს 2019 წლის 20 ივნისიდან 2019 წლის 22 ივლისის 15:00
საათამდე მონაწილეობას მიიღებს 2019 წლის 23 ივლისის ყოველთვიურ გათამაშებაში;
- თითოეული მომხმარებელი, რომელიც პეპსის ჭიქას მოიგებს 2019 წლის 22 ივლისის 15:00 საათის შემდეგ 2019 წლის
26 აგვისტოს 15:00 საათამდე მონაწილეობას მიიღებს 2019 წლის 27 აგვისტოს ყოველთვიურ გათამაშებაში;
- თითოეული მომხმარებელი, რომელიც პეპსის ჭიქას მოიგებს 2019 წლის 26 აგვისტოს 15:00 საათის შემდეგ 2019 წლის
19 სექტემბრის 15:00 საათამდე მონაწილეობას მიიღებს 2019 წლის 23 სექტმებრის ყოველთვიურ გათამაშებაში.
ყოველკვირეული გათამაშების ჩატარების პროცედურა: ყოველი კვირის ხუთშაბათ დღეს 15:00 საათზე გროვდება ყველა
მოგებულის მონაცემი (რომლებმაც წინამდებარე რეგლამენტით განსაზღვრულ ვადებში მოიგეს გარანტირებული
პრიზი - პეპსის ჭიქა) და მათი მონაცემები იბეჭდება სპეციალურ ბილეთებზე. ყოველ კვირა, პარასკევ დღეს, 12:00
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საათზე ბილეთები თავსდება დოლურაში და ხელით, შემთხვევითი წესით ხდება ყოველკვირეული გათამაშების
გამარჯვებულების გამოვლენა. დოლურიდან ამოღებული პირველი 5 ბილეთი იგებს ტაბლეტს, ხოლო შემდეგი 100
ბილეთი იგებს პორტატულ დამტენს. გამარჯვებულების გამოვლენის შემდეგ კომპანიის წარმომადგენელი მოახდენს
გამარჯვებულის ტელეფონის ნომრის იდენტიფიცირებას პროგრამაში, რის შემდეგაც ვალდებულია დაუკავშირდეს
გამარჯვებულებს და აცნობოს მოგების შესახებ. იმ შემთხვევაში, თუ ვერ ხერხდება გამოვლენილ გამარჯვებულთან
დაკავშირება, კომპანიის წარმომადგენელი ვალდებულია გამოვლენილ გამარჯვებულთან დაკავშირება სცადოს
სამჯერ. იმ შემთხვევაში თუ აღნიშნულის შემდეგაც ვერ მოხერხდა გამოვლენილ გამარჯვებულთან დაკავშირება,
კომპანია ვალდებულია მოკლე ტექსტური შეტყობინებით აცნობოს გამარჯვებულს მოგების შესახებ.
ყოველთვიური გათამაშების ჩატარების პროცედურა: ყოველი მომხმარებლის მონაცემები, რომლებიც პეპსის ჭიქას
მოიგებენ 2019 წლის 20 ივნისიდან 2019 წლის 22 ივლისის 15:00 საათამდე, შეგროვდება და დაიბეჭდება სპეციალურ
ბილეთებზე, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ 2019 წლის 23 ივლისის ყოველთვიურ გათამაშებაში. თითოეული
მომხმარებლის მონაცემები, რომელიც პეპსის ჭიქას მოიგებს 2019 წლის 22 ივლისის 15:00 საათის შემდეგ 2019 წლის 26
აგვისტოს 15:00 საათამდე, შეგროვდება და დაიბეჭდება სპეციალურ ბილეთებზე, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებს
2019 წლის 27 აგვისტოს ყოველთვიურ გათამაშებაში. თითოეული მომხმარებლის მონაცემები, რომლებიც პეპსის ჭიქას
მოიგებენ 2019 წლის 26 აგვისტოს 15:00 საათის შემდეგ 2019 წლის 19 სექტემბრის 15:00 საათამდე, შეგროვდება და
დაიბეჭდება სპეციალურ ბილეთებზე, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ 2019 წლის 23 სექტმებრის ყოველთვიურ
გათამაშებაში. გათამაშებაში მონაწილე თითოეული მომხმარებლის მონაცემები დატანილი იქნება სპეციალურად
დაბეჭდილ ბილეთებზე და მოთავსდება დოლურაში. დოლურიდან ამოღებული პირველი 5 ბილეთი იგებს აიფონ XSს. გამარჯვებულების გამოვლენის შემდეგ კომპანიის წარმომადგენელი მოახდენს გამარჯვებულის ტელეფონის
ნომრის იდენტიფიცირებას პროგრამაში, რის შემდეგაც ვალდებულია დაუკავშირდეს გამარჯვებულებს და აცნობოს
მოგების შესახებ. იმ შემთხვევაში, თუ ვერ ხერხდება გამოვლენილ გამარჯვებულთან დაკავშირება, კომპანიის
წარმომადგენელი ვალდებულია გამოვლენილ გამარჯვებულთან დაკავშირება სცადოს სამჯერ. იმ შემთხვევაში თუ
აღნიშნულის შემდეგაც ვერ მოხერხდა გამოვლენილ გამარჯვებულთან დაკავშირება, კომპანია ვალდებულია მოკლე
ტექსტური შეტყობინებით აცნობოს გამარჯვებულს მოგების შესახებ.
5.

gaTamaSebaSi monawileobis miRebis aucileblebeli piroba
gaTamaSebaSi monawileobas iRebs ualkoholo sasmelis yvela momxmarebeli, romelic SeiZens
wamaxalisebel gaTamaSebaSi monawile produqts da imoqmedebs wamaxalisebeli gaTamaSebis zogadi
wesis mexuTe punqtis mixedviT.
6. amonaweri saaqcio sazogadoeba ,,iberia refreSmentsi"-s wesdebidan

muxli 3. sazogadoebis saqmianobis sagani da miznebi
3.1.
sawesdebo miznebis Sesabamisad, sazogadoebis saqmianobas warmoadgens
sasmelebis da sxva samomxmareblo produqtebis warmoeba da distribucia.

gamagrilebeli

3.2.
sazogadoeba uflebamosilia ganaxorcielos nebismieri saqmianoba, romelic pirdapir da
arapirdapir emsaxureba sazogadoebis miznebs da ar ewinaaRmdegeba moqmed kanonmdeblobas.
3.3.
sazogadoeba Tavis saqmianobas axorcielebs moqmedi kanonmdeblobis sruli dacviT, saWiroebis
SemTxvevaSi aucilebeli licenziebisa da nebarTvebis safuZvelze.

7. wamaxalisebeli gaTamaSebis Catarebis vadebi:
wamaxalisebeli gaTamaSeba tardeba 2019 wlis 20 ივნისიdan 2019 wlis 23 სექტემბრის
15:00 saaTamde.
კოდების დაგროვება დაიწყება 2019 წლის 20 ივნისიდან და დასრულდება 2019 წლის 19 სექტემბერს 15:00 საათზე.
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8.

prizebis CamonaTvali da რაოდენობა:

prizi

raodenoba

pepsis Wiqa

80 700
15
65
1300

smartfoni Iphone XS

ტაბლეტი
პორტატული დამტენი Xiaomi
Mi Power Bank 10000 Mah
Blue (PLM09ZM)

9. Tavsaxurebisa raodenoba:
• 7 176 685 cali Tavsaxuri rvaniSna kodiT (mag. 65454654, A6545465)
• bileTebis raodenoba 1 435 337 cali, damcavi niSniს numeracia: *0000001-dan – 1 435 337 -is CaTvliT.
• რვანიშნა უნიკალური კოდი სიტყვა „PEPSI“-ის ერთ-ერთ ასოსთან ერთად moTavsebulia Tavsaxuris Sida
mxares.
10. wamaxalisebeli gaTamaSebis monawileTa ufleba-movaleobebi:
wamaxalisebeli gaTamaSebis monawile SeiZleba iyos eqvsi wlis asaks gadacilebuli fizikuri piri,
romelic mudmivad cxovrobs
saqarTvelos teritoriaze (SemdgomSi – “monawile”). eqvs wlamde
bavSvebis saxeliT monawileebi SeiZleba iyvnen maTi kanonieri warmomadgenlebi. ასევე იმ შემთხვევაში, თუ
6 დან 18 წლამდე ასაკის პირს არ გააჩნია პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, პრიზი გაიცემა მის კანონიერ
წარმომადგენელზე. wamaxalisebeli gaTamaSebis monawiled aRiarebul iqneba piri, romelsac aqvs
wamaxalisebeli gaTamaSebis saprizo fondis gaTamaSebaSi monawileobis ufleba.
wamaxalisebel
gaTamaSebaSi
monawileoba
ekrZaleba
organizatoris
TanamSromlebsa
da
warmomadgenlebs, maთTan afilirebul pirebs და aseTi muSakebis da warmomadgenlebis ojaxis wevrebs.
wamaxalisebeli gaTamaSebis monawiles ufleba aqvs
organizatorisgan moiTxovos informacia
wamaxalisebeli gaTamaSebis Sesaxeb, wamaxalisebeli gaTamaSebis pirobebis Sesabamisad monawileoba
miiRos wamaxalisebeli gaTamaSebaSi, moiTxovos Sesabamisi prizebis miReba, mimarTos sasamarTlos
prizis gacemis dayovnebis an uaris Tqmis SemTxvevaSi და ა.შ.
organizatoris ufleba-movaleobebi:
wamaxalisebeli gaTamaSebis organizators ufleba aqvs ganaTavsos sareklamo da sxva masalebi,
ინტერვიუ Caataros gamarjvebulTan, გამარჯვებულთა დამატებითი თანხმობის შემთხვევაში გადაუღოს მათ
სურათები და გაავრცელოს ისინი ინტერნეტის ან მასმედიის მეშვეობით.

11. wamaxalisebeli gaTamaSebis Catarebis da wamaxalisebel gaTamaSebaSi monawileobis wesi,
mogebebis (gaTamaSebis) gansazRvris algoriTmi
gaTamaSebaSi monawile პროდუქტები
wamaxalisebel gaTamaSebaSi monawileobas Rebulobs saqarTvelos teritoriaze warmoebuli ss “iberia
refreSmentsis” Semdegi produqtebi:
dasaxeleba

produqtis aRwera

pepsi

გაზირებული,
კოლას გემოთი
გაზირებული,
კოლას გემოთი
გაზირებული,
კოლას გემოთი
გაზირებული,
კოლას გემოთი

pepsi
pepsi
pepsi

უალკოჰოლო

სასმელი

SefuTvis
tipi
peti

moculoba

უალკოჰოლო

სასმელი

peti

1000ml

უალკოჰოლო

სასმელი

peti

1500ml

უალკოჰოლო

სასმელი

peti

2500ml

500ml
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pepsi maqs bleqi

pepsi maqs bleqi

pepsi maqs bleqi

pepsi
Ceri

vaild

pepsi
Ceri

vaild

პეპსი ლაიმი

პეპსი ლაიმი

mirinda
forToxali

mirinda
forToxali

mirinda
forToxali

mirinda
forToxali

დაბალკალორიული,
გაზირებული,
უალკოჰოლო სასმელი კოლას გემოთი შეიცავს დამატკბობელ ნივთიერებებს
დაბალკალორიული,
გაზირებული,
უალკოჰოლო სასმელი კოლას გემოთი შეიცავს დამატკბობელ ნივთიერებებს
დაბალკალორიული,
გაზირებული,
უალკოჰოლო სასმელი კოლას გემოთი შეიცავს დამატკბობელ ნივთიერებებს
დაბალკალორიული,
გაზირებული,
უალკოჰოლო სასმელი ველური ალუბლის
და
კოლას
გემოთი
შეიცავს
დამატკბობელ ნივთიერებებს
დაბალკალორიული,
გაზირებული,
უალკოჰოლო სასმელი ველური ალუბლის
და
კოლას
გემოთი
შეიცავს
დამატკბობელ ნივთიერებებს
დაბალკალორიული,
გაზირებული,
უალკოჰოლო სასმელი ლიმონი-ლაიმის და
კოლას გემოთი - შეიცავს დამატკბობელ
ნივთიერებებს
დაბალკალორიული,
გაზირებული,
უალკოჰოლო სასმელი ლიმონი-ლაიმის და
კოლას გემოთი - შეიცავს დამატკბობელ
ნივთიერებებს
ფორთოხლის
არომატიზირებული,
გაზირებული, უალკოჰოლო სასმელი შეიცავს შაქარს და
დამატკბობელ
ნივთიერებებს
ფორთოხლის
არომატიზირებული,
გაზირებული, უალკოჰოლო სასმელი შეიცავს შაქარს და
დამატკბობელ
ნივთიერებებს
ფორთოხლის
არომატიზირებული,
გაზირებული, უალკოჰოლო სასმელი შეიცავს შაქარს და
დამატკბობელ
ნივთიერებებს
ფორთოხლის
არომატიზირებული,
გაზირებული, უალკოჰოლო სასმელი შეიცავს შაქარს და
დამატკბობელ
ნივთიერებებს
გაზირებული,
უალკოჰოლო
სასმელი
ვაშლის არომატიზატორით

peti

500ml

peti

1500ml

peti

2500ml

peti

500ml

peti

1500ml

500მლ

1500მლ

peti

500ml

peti

1000ml

peti

1500ml

peti

2500ml

peti

500ml

mirinda
vaSli

mwvane

mirinda
vaSli

mwvane

გაზირებული,
უალკოჰოლო
ვაშლის არომატიზატორით

სასმელი

peti

1500ml

mirinda
vaSli

mwvane

გაზირებული,
უალკოჰოლო
ვაშლის არომატიზატორით

სასმელი

peti

2500ml

მირინდა მარწყვი
და ლიჩი

გაზირებული,
უალკოჰოლო
სასმელი
მარწყვის და ლიჩის არომატიზატორით

500მლ
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მირინდა მარწყვი
და ლიჩი

გაზირებული,
უალკოჰოლო
სასმელი
მარწყვის და ლიჩის არომატიზატორით

1500მლ

7ap

გაზირებული,
უალკოჰოლო
ლიმონი-ლაიმის გემოთი

სასმელი

peti

500ml

7ap

გაზირებული,
უალკოჰოლო
ლიმონი-ლაიმის გემოთი

სასმელი

peti

1500ml

sareklamo TavsaxuriT – “gamoiyene mogebis Sansi! SMS 91119 www.pepsi.ge”. (SemdgomSi teqstis mixedviT
– “boTli”).
TiToeuli boTlis Tavsaxuris qveS ganTavsebulia unikaluri რვანიშნა kodi (“kodi”)
სიტყვა „PEPSI“-ის ერთ-ერთ ასოსთან ერთად გასათამაშებელი პრიზების რაოდენობა:
yoveldRiurad gaTamaSdeba imdeni Wiqa, ramdeni monawilec gamogzavnis ყვითელი თავსახურებით
შეგროვებულ სიტყვა „PEPSI“-ის, რომლის თითოეული ასო დატანილია ყვითელი თავსახურის შიდა მხარეს რვანიშნა
კოდთან ერთად;
yovelkvireulad TamaSdeba 100 პორტატული დამტენი და 5 ტაბლეტი;
ყოველთვიურად თამაშდება 5 სმარტფონი - აიფონ XS.
prizebis gaTamaSebaSi monawileobis misaRebad saWiroa:
•
SeiZinoT boTli, yviTeli TavsaxuriT warweriT “gamoiyene mogebis Sansi! SMS 91119 www.pepsi.ge”.
•
aRmoaCinoT boTlis Tavsaxuris qveS რვანიშნა kodi და სიტყვა „PEPSI“-ის ერთ-ერთი ასო.
•
Tavsaxuris qveS kodis aRmoCenis SemTxvevaSi 2019 წლის 20 ივნისიდან monawilem unda gaagzavnos
რვანიშნა kodi SMS-iT nomerze 91119 ან საიტის www.pepsi.ge საშუალებით;
•
SMS-is gamogzavna SesaZlebelia saqarTveloSi moqmedi nebismieri operatoris qselidan. mokle
teqsturi Setyobinebis fasi ganisazRvreba qselis operatoris tarifebis mixedviT da Seadgens 6
TeTrs da ss “iberia refreSmentsi” am operaciidan araviTar Tanxas ar iRebs.
momxmarebeli ar xdeba wamaxalisebeli gaTamaSebis monawile da ar Rebulobs monawileobas prizebis
gaTamaSebaSi Semdeg SemTxvevebSi:
- Tu gagzavnili kodi ar aris რვა niSna;
- Tu gaagzavna erTxel ukve daregistrirebuli kodi;
- Tu es kodi ar SeiZleba identificirebul iqnas organizatoris mier rogorc kodi (yvela kodis
CamonaTvali inaxeba organizatorTan).
gaTamaSebaTa Catarebis wesi:
12.3. gaTamaSebis detaluri aRwera
yvela GSM operatorebi VPN–is saSualebiT gadmocemen serverze SMS–ebs gaTamaSebis kodebiT, aseve
serverze gadmoicema is kodebi, romlebsac mონაწილე gaagzavnis saitis www.pepsi.ge საშუალებით იმ
შემთხვევაში, თუ გათამაშება ჯერ არ არის დაწყებული, კოდის მიღებისთანავე, მონაწილეს მისდის შესაბამისი
შეტყობინება გათამაშების თარიღებით. გათამაშების დაწყების შემდგომ, პირველ ეტაპზე, კოდის მიღებისთანავე
serveri amowmebs gamogzavnili kodis Sesabamisobas monacemTa bazaSi arsebul kodebTan. aseve
mowmdeba, monawileobda Tu ara ukve es kodi gaTamaSebaSi. Tu kodi arasworia, an ukve iyo miRebuli
sistemis mier da monawileobda gaTamaSebaSi, SMS–is gamomgzavns ან მონაწილეს, რომელიც საიტის
საშუალებით გააგზავნის კოდს, ubrundeba Sesabamisi Setyobineba SMS–iT ან საიტის მეშვეობით, Secdomis
Sesaxeb. Tu kodi monawileobda gaTamaSebaSi da mogebulia, maSin gamomgzavns ubrundeba Setyobineba,
rom ukve moigo. სიტყვა „PEPSI“-ის შეგროვების და თითოეული ასოს ქვეშ მითითებული რვანიშნა კოდის
გამოგზავნის შემთხვევაში (სულ 5 უნიკალური კოდი), monawile iRebs Setyobinebas, rom moigo pepsis
Wiqa,CaerTo yovelkvireul და ყოველთვიურ gaTamaSebaSi და მიენიჭა უნიკალური კოდი, რომელიც იმავე სმს-ის
საშუალებით ეგზავნება. Tu monawilem პირველად გამოაგზავნა ერთ-ერთი ასოს ქვეშ მოთავსებული რვანიშნა kodi,
sms-is saxiT ან საიტის საშუალებით, miსdis Setyobineba rom Seagrovos kidev 4 ასო სიტყვა „PEPSI”-დან და
გამოაგზავნოს თითოეული ასოს ქვეშ მოთავსებული რვანიშნა კოდი, moigos pepsis Wiqa da miiRos monawileoba
yovelkvireul და ყოველთვიურ gaTamaSebaSi.
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მსგავსი შეტყობინება ეგზავნება momxmarebels sms-iT ან საიტის საშუალებით, ყოველი ახალი ასოს ქვეშ
მოთავსებული რვანიშნა კოდის გამოგზავნის შემთხვევაში, შესაგროვებელი ასოების რაოდენობის შეხსენებით.

Setyobinebis Sinaarsi:

1

Kodebis registracia daiwyeba 20.06.2019 dan.
კოდი
გამოგზავნილი
გათამაშების Sheinaxet tavsaxuri gatamashebis dawyebamde da
დაწყებამდე / Code sent before the drawing shemdeg gamoagzavnet nomerze 91119 an
start
www.pepsi.ge meshveobit
kodi arasworia an gamogzavnilia sityva "Pepsi"-s
ert-ert asostan ertad. Gtxovt, sheamowmot.
www.pepsi.ge

2

არასწორი კოდი/wrong code

3

kodi migebulia. sheagrove kidev 4aso sityva "Pepsi"პირველი კოდის გამოგზავნა/sending first dan, moige chiqa da miige shansi moigo: IphoneXS,
code
tableti, portatuli damteni. Gtxovt, sheinaxot
tavsaxurebi.

4

მეორე კოდის გამოგზავნა/sending second
code

kodi migebulia. sheagrove kidev 3aso sityva "Pepsi"dan, moige chiqa da miige shansi moigo: IphoneXS,
tableti, portatuli damteni. Gtxovt, sheinaxot
tavsaxurebi.

5

მესამე კოდის გამოგზავნა/sending third
code

kodi migebulia. sheagrove kidev 2aso sityva "Pepsi"dan, moige chiqa da miige shansi moigo: IphoneXS,
tableti, portatuli damteni. Gtxovt, sheinaxot
tavsaxurebi.
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7

8

მეოთხე
კოდის
fourth code

kodi migebulia. sheagrove kidev 1aso sityva "Pepsi"dan, moige chiqa da miige shansi moigo: IphoneXS,
გამოგზავნა/sending tableti, portatuli damteni. Gtxovt, sheinaxot
tavsaxurebi.

ჭიქის მოგება/winning glass

gilocavt! tqven moiget Pepsis chiqa da gaqvt shansi
moigot: IphoneXS, tableti, portatuli damteni. Prizis
misagebad iqoniet tavsaxurebi. unikaluri kodi
XXXXXXXX

Gamogzavnili kodi {0} ukve daregistrirebulia.
daelodet gatamashebas, gamoiyene mogebis
უკვე
დარეგისტრირებული
shansi! gtxovt, sheinaxot tavsaxurebi.
კოდი/already registered code
www.pepsi.ge
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უკვე მონაწილე კოდი/already participated
code
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kodi {0} ukve monacileobda gatamasebashi.
gmadlobt, rom miiget monawileoba!

wamaxalisebeli gaTamaSeba warmoadgens aqcias, romelSic monawileoba ar aris dakavSirebuli
safasuris gadaxdasTan da romlis saprizo fondi iqmneba wamaxalisebeli gaTamaSebis organizatoris
saxsrebiთ. organizatori ar aris uflebamosili datvirTos saprizo fondi raime valdebulebiT,
garda monawileTa winaSe prizis gadacemasTan dakavSirebiT.

13. prizebis miRebis wesi da vadebi:
პეპსის ჭიქის გაცემა თბილისში იწარმოებს ყოველ სამშაბათს, ხუთშაბათს, შაბათსა და კვირას 10:00 საათიდან 22:00
საათის ჩათვლით შემდეგი მისამართებიდან:
-

თბილისი მოლი (მისამართი: თბილისი, დავით აღმაშენებლის მე-16 კმ, კინოთეატრი კავეას მიმდებარე
ტერიტორია);
ისთ ფოინთი (მისამართი: თბილისი, ალექსანდრე თვალჭრელიძის ქუჩა #2, კინოთეატრი კავეას მიმდებარე
ტერიტორია).

პეპსის ჭიქის გაცემა თელავში იწარმოებს ყოველ სამშაბათს, ხუთშაბათს, შაბათსა და კვირას 10:00 საათიდან 22:00
საათის ჩათვლით შემდეგი მისამართიდან:
- ქ. თელავი, რუსთაველის ქუჩა #110.
პეპსის ჭიქის გაცემა ზუგდიდში იწარმოებს ყოველ სამშაბათს, ხუთშაბათს, შაბათსა და კვირას 10:00 საათიდან 22:00
საათის ჩათვლით შემდეგი მისამართიდან:
-

ქ. ზუგდიდი, მეუნარგიას ქ. #2.

პეპსის ჭიქის გაცემა ქუთაისში იწარმოებს ყოველ სამშაბათს, ხუთშაბათს, შაბათსა და კვირას 10:00 საათიდან 22:00
საათის ჩათვლით შემდეგი მისამართიდან:
-

ქ. ქუთაისი, ი. აბაშიძის გამზირი #15.

პეპსის ჭიქის გაცემა ბათუმში იწარმოებს ყოველ სამშაბათს, ხუთშაბათს, შაბათსა და კვირას 10:00 საათიდან 22:00
საათის ჩათვლით შემდეგი მისამართიდან:
-

ქ. ბათუმი, გორგილაძის ქუჩა #88.

ყოველთვიური ან/და ყოველკვირეული პრიზების გაცემა თბილისში იწარმოებს ყოველ სამშაბათს, ოთხშაბათსა და
ხუთშაბათს 11:00 საათიდან 17:00 საათის ჩათვლით შემდეგი მისამართიდან: ქ. თბილისი, ორხევი, თეთრიხევი ჰესის
დასახლება, პეპსის ქარხანა (სს „იბერია რეფრეშმენტსის“ ფაქტობრივი მისამართი), მეორე სართული, „მარკეტინგის
ოთახი“.
ყოველთვიური ან/და ყოველკვირეული პრიზების გაცემა თელავში იწარმოებს ყოველ სამშაბათს, ოთხშაბათსა და
ხუთშაბათს 11:00 საათიდან 17:00 საათის ჩათვლით შემდეგი მისამართიდან: ქ. თელავი, თბილისის გზატკეცილი #2.
ყოველთვიური ან/და ყოველკვირეული პრიზების გაცემა ზუგდიდში იწარმოებს ყოველ სამშაბათს, ოთხშაბათსა და
ხუთშაბათს 11:00 საათიდან 17:00 საათის ჩათვლით შემდეგი მისამართიდან: ქ. ზუგდიდი, დგებუაძის ქუჩა #23.
ყოველთვიური ან/და ყოველკვირეული პრიზების გაცემა ქუთაისში იწარმოებს ყოველ სამშაბათს, ოთხშაბათსა და
ხუთშაბათს 11:00 საათიდან 17:00 საათის ჩათვლით შემდეგი მისამართიდან: ქ. ქუთაისი, წერეთლის #186.
ყოველთვიური ან/და ყოველკვირეული პრიზების გაცემა ბათუმში იწარმოებს ყოველ სამშაბათს, ოთხშაბათსა და
ხუთშაბათს 11:00 საათიდან 17:00 საათის ჩათვლით შემდეგი მისამართიდან: ქ. ბათუმი, კოტე აფხაზის ქუჩა #34.
• mogebis gacemis saerTo vada aris gaTamaSebidan 30 kalendaruli dRe, mogeba unda gaices mogebuli
nomris/Tavsaxuris warmodgenidan araugvianes 6 dRisa.
•

გარანტირებული პრიზის - პეპსის ჭიქის მისაღებად გამარჯვებულმა უნდა წარმოადგინოს მის მიერ
შეგროვებული თავსახურები და პირადობის მოწმობა. შეგროვებული თავსახურების წარმოდგენის გარეშე
პრიზი არ გაიცემა.

8

• yovelTviuri prizebis misaRebad gamarjvebulma unda warmoadginos piradobis mowmoba, romelic
unda emTxveodes im monacemebs, romelic man Seatyobina კომპანიის warmomadgenels და მობილური
ტელეფონის ნომერი, რომელზეც დაუკავშირდა კომპანიის წარმომადგენელი. იმ შემთხვევაში თუ გამარჯვებულ
მომხმარებელს არ წაუღია პეპსის ჭიქა, სავალდებულოა თავსახურების წარმოდგენა. ასეთ შემთხვევაში თავსახურების
წარმოდგენის გარეშე პრიზი არ გაიცემა. მობილური ტელეფონის ნომრის გადასამოწმებლად, გამარჯვებული
მომხმარებლის პრიზის წასაღებად მოსვლის შემდეგ, კომპანიის წარმომადგენლის მიერ მოხდება ტელეფონის ნომერზე
დაკავშირება. მობილური ტელეფონის ნომრის წარმოდგენის გარეშე პრიზი არ გაიცემა.
• yovelkvireuli prizebis gamarjvebulma
unda warmoadginos mobiluri telefonis nomeri,
romelzec daukavSirda kompaniis warmomadgeneli და პირადობის მოწმობა. იმ შემთხვევაში თუ გამარჯვებულ
მომხმარებელს არ წაუღია პეპსის ჭიქა, სავალდებულოა თავსახურების წარმოდგენა. ასეთ შემთხვევაში თავსახურების
წარმოდგენის გარეშე პრიზი არ გაიცემა.მობილური ტელეფონის ნომრის გადასამოწმებლად, გამარჯვებული
მომხმარებლის პრიზის წასაღებად მოსვლის შემდეგ, კომპანიის წარმომადგენლის მიერ მოხდება ტელეფონის ნომერზე
დაკავშირება.მობილური ტელეფონის ნომრის წარმოდგენის გარეშე პრიზი არ გაიცემა.
• gamarjvebul momxmarebels mogebuli Wiqa unda gadaeces mogebuli Tavsaxurebis wardgenidan ara
ugvianes 6 dRisa. mogebuli prizis misaRebad savaldebuloa Tavsaxurebis და პირადობის მოწმობის ასლის
warmodgena. Tavsaxurebis warmodgenis gareSe, prizi ar gaicema.

• prizebi, romlebic ar iqneba moTxovnili prizebis gacemis vadis dasrulebამde, ar gaicema.
• pretenziebis ganxilva moxdeba gaTamaSebis dasrulebidan erTi Tvis ganmavlobaSi, 2019 wlis 23
ოქტომბრამდე Semdeg misamarTze: 0109, TeTri xevi hesi, orxevis dasaxleba, თბილისი, საქართველო.

• კომპანია ვალდებულია გამარჯვებულების გამოვლენიდან არა უგვიანეს სამი დღის ვადაში გამარჯვებულების
შესახებ ინფორმაცია გამოაქვეყნოს შემდეგ ვებ-გვერდზე: www.pepsi.ge.
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