წამახალისებელი გათამაშების წესი
1.

კომპანიის საიდენტიფიკაციო მონაცემები

დასახელება: სს იბერია რეფრეშმენტსი
საიდენტიფიკაციო კოდი: 204968730
მისამართი: ორხევი, თეთრიხევი ჰესის დასახლება
ბანკის რეკვიზიტები:
მიმღები ბანკი - სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯია“ UGEBGE22
მიმღები- სს „იბერია რეფრეშმენტსი“ ანგარიშის ნომერი GE05VT1100000000063608

2.

წამახალისებელი გათამაშების მიზეზი და საჭიროება
კომპანიის მიერ წამახალისებელი გათამაშების ჩატარების საჭიროება გამოწვეულია იმით, რომ თითქმის
ყველა უალკოჰოლო სასმელების და ლუდის მწარმოებელი კომპანიები მიმართავენ სხვა და სხვა ტიპის
აქციების მოწყობას (სარეკლამო კამპანიები, პრომო აქციები, კონცერტების დაფინანსება)

3.

წამახალისებელი გათამაშების ჩატარების მიზანი
წამახალისებელი გათამაშების მიზანია კომპანიის ძირითადი ბრენდების გაყიდვების ზრდა.

4.

წამახალისებელი გათამაშების ზოგადი წესი

•

წამახალისებელი გათამაშება ჩატარდება მისამართზე: ვ. პეტრიაშვილის ქუჩა #23

•

გათამაშებაში მონაწილე პროდუქტების თავსახურებში მოცემული იქნება უნიკალური 8 ნიშნა კოდი.

•

მომხმარებელს კოდის გამოგზავნა შეუძლია SMS-ით შემდეგ ნომერზე: 91119 ან/და სს „იბერია რეფრეშმენტსის“
კუთვნილი შემდეგი ვებ-გვერდის მეშვეობით: www.pepsi.ge.

•

მომხმარებელი SMS-ით ნომერზე 91119 ან/და ვებ-გვერდის: www.pepsi.ge საშუალებით

აგზავნის ყვითელი

თავსახურის შიდა მხარეს მითითებულ რვანიშნა კოდს.
•

წამახალისებელ გათამაშებაში კოდების მიღება იწარმოებს15 ივლისის 00:01 საათიდან 6 ოქტომბრის 00:00 საათის
ჩათვლით.

ამასთანამავე, პირველი გათამაშება მოეწყობა 2020 წლის 13 აგვისტოს, მეორე - 2020 წლის 10

სექტემბერს, ხოლო მესამე - 2020 წლის 8 ოქტომბერს.
•

გაგზავნილი კოდები ფიქსირდება სპეციალურად შექმნილ სერვერზე. მომხმარებელი, რომელიც, შეაგროვებს ერთ
სეტს, რომელიც შედგება 5 ცალი 8

ნიშნა კოდისგან, რომელთაგან თითოეული მოთავსებულია ყვითელი

თავსახურის ქვეშ, გააგზავნის ამ კოდებს სმს-ით ნომერზე 91119 ან/და ვებ-გვერდის www.pepsi.ge საშუალებით ერთ
და იგივე ტელეფონის ნომრიდან, მიიღებს პროგრამის მიერ მინიჭებულ უნიკალურ კოდს, რომლის მეშვეობითაც
იგი ჩაერთვება ყოველთვიურ გათამაშებაში, სადაც თამაშდება მანქანა - ჰიუნდაი აქცენტი.
ერთ მომხარებელს, ერთი და იმავე მობილურის ნომრიდან დარეგისტირებულ/გაგზავნილ თითო სეტზე (5 ცალ 8
ნიშნა კოდს), პროგრამის მიერ ენიჭება ერთი უნიკალური კოდი. მომხარებლის მიერ გამოგზავნილი რვანიშნა
კოდები და მისთვის მინიჭებული უნიკალური კოდი მთელი გათამაშების განმავლობაში ინახება სპეციალურად
შექმნილ ბუფერში.
•

თითოეული მომხმარებელი, რომელიც 2020 წლის 15 ივლისის 00:01 საათიდან 11 აგვისტოს

00:00 საათის

ჩათვლით შეაგროვებს 5 ცალი რვანიშნა კოდით შემდგარ სეტებს, მონაწილეობას მიიღებს 13 აგვისტოს
ყოველთვიურ გათამაშებაში. თითოეული მომხმარებელი, რომელიც 2020 წლის 12 აგვისტოს 00:01 საათიდან 8
სექტემბრის 00:00 საათის ჩათვლით შეაგროვებს 5 ცალი რვანიშნა კოდით შემდგარ სეტებს, მონაწილეობას მიიღებს
10 სექტემბრის ყოველთვიურ გათამაშებაში. თითოეული მომხმარებელი, რომელიც 2020 წლის 9 სექტემბრის 00:01
საათიდან 6 ოქტომბრის 00:00 საათის ჩათვლით შეაგროვებს 5 ცალი რვანიშნა კოდით შემდგარ სეტებს,
მონაწილეობას მიიღებს 8 ოქტომბრის ყოველთვიურ გათამაშებაში. სულ გათამაშების ფარგლებში გაიმართება 3
ყოველთვიური გათამაშება.

1

პირველი ყოველთვიური გათამაშება გაიმართება 2020 წლის 13 აგვისტოს, 16:00 საათზე; მეორე - 2020 წლის 10
სექტმებერს 16:00 საათზე; მესამე - 2020 წლის 8 ოქტომბერს 16:00 საათზე;
ყოველთვიური გათამაშების ჩატარების პროცედურა: ყოველი მომხმარებლის მონაცემები რომლებიც შეაგროვებენ
სეტს/ებს (შემდგარს 5 ცალი 8 ნიშნა კოდისგან) 15 ივლისის 00:01 საათისდან 2020 წლის 11 აგვისტოს 00:00 საათის
ჩათვლით, შეგროვდება და დაიბეჭდება სპეციალურ ბილეთებზე, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ 2020 წლის
13 აგვისტოს ყოველთვიურ გათამაშებაში. ყოველი მომხმარებლის მონაცემები რომლებიც შეაგროვებენ სეტს/ებს
(შემდგარს 5 ცალი 8 ნიშნა კოდისგან) 12 აგვისტოს 00:01 საათიდან 2020 წლის 8 სექტემბრის 00:00 საათის ჩათვლით,
შეგროვდება და დაიბეჭდება

სპეციალურ ბილეთებზე, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ 2020 წლის 10

სექტემბრის ყოველთვიურ გათამაშებაში. ყოველი მომხმარებლის მონაცემები რომლებიც შეაგროვებენ სეტს/ებს
(შემდგარს 5 ცალი 8 ნიშნა კოდისგან) 9 სექტემბრის 00:01 საათიდან 2020 წლის 6 ოქტომრბის 00:00 საათის
ჩათვლით, შეგროვდება და დაიბეჭდება სპეციალურ ბილეთებზე, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ 2020 წლის 8
ოქტომბრის ყოველთვიურ გათამაშებაში.

გათამაშებაში მონაწილე თითოეული მომხმარებლის მონაცემები

დატანილი იქნება სპეციალურად დაბეჭდილ ბილეთებზე და მოთავსდება დოლურაში. დოლურიდან ამოღებული
პირველი

ბილეთი იგებს მანქანას - ჰიუნდაი აქცენტს.

გამარჯვებულების გამოვლენის შემდეგ კომპანიის

წარმომადგენელი მოახდენს გამარჯვებულის ტელეფონის ნომრის იდენტიფიცირებას პროგრამაში, რის შემდეგაც
შეეცდება დაუკავშირდეს გამარჯვებულებს და აცნობოს მოგების შესახებ. იმ შემთხვევაში, თუ ვერ ხერხდება
გამოვლენილ გამარჯვებულთან დაკავშირება, კომპანიის წარმომადგენელი

გამოვლენილ გამარჯვებულთან

დაკავშირებას შეეცდება კიდევ ორჯერ. იმ შემთხვევაში თუ აღნიშნულის შემდეგაც ვერ მოხერხდა გამოვლენილ
გამარჯვებულთან დაკავშირება, კომპანია მოკლე ტექსტური შეტყობინებით აცნობებს გამარჯვებულს მოგების
შესახებ.
5.

გათამაშებაში მონაწილეობის მიღების აუცილებელი პირობა

•

გათამაშებაში

მონაწილეობას

იღებს

უალკოჰოლო

სასმელის

ყველა

მომხმარებელი,

რომელის

შეიძენს

წამახალისებელ გათამაშებაში მონაწილე პროდუქტებს და იმოქმედებს წამახალისებელი გათამაშების ზოგადი
წესის მეხუთე პუნქტის მიხედვით - მომხმარებელი SMS-ით ნომერზე 91119 ან/და ვებ-გვერდის: www.pepsi.ge
საშუალებით გააგზავნის ყვითელი თავსახურის შიდა მხარეს მოთავსებულ რვანიშნა კოდს.
•

6. ამონაწერი სააქციო საზოგადოება „იბერია რეფრეშემტნსი“-ს წესდებიდან
მუხლი 3. საზოგადოების საქმიანობის საგანი და მიზნები
3.1.
საწესდებო მიზნების შესაბამისად, საზოგადოების საქმიანობას წარმოადგენს გამაგრილებელი
სასმელების და სხვა სამომხმარებლო პროდუქტების წარმოება და დისტრიბუცია.
3.2.
საზოგადოება უფლებამოსილია განახორციელოს ნებისმიერი საქმიანობა, რომელიც პირდაპირ და
არაპირდაპირ ემსახურება საზოგადოების მიზნებს და არ ეწინააღმდეგება მოქმედ კანონმდებლობას.
3.3.
საზოგადოება თავის საქმიანობას ახორციელებს მოქმედი კანონმდებლობის სრული დაცვით,
საჭიროების შემთხვევაში აუცილებელი ლიცენზიებისა და ნებართვების საფუძველზე.

7.

წამახალისებელი გათამშების ჩატარების ვადები:
წამახალისებელი გათამაშება ტარდება 2020 წლის 15 ივლისის 00:01-დან 2020 წლის 8 ოქტომბრის 18:00
საათის ჩათვლით. კოდების დაგროვება დაიწყება 2020 წლის 15 ივლისის 00:01 საათიდან და დასრულდება 2020
წლის 6 ოქტომბრის 00:00 საათზე.

8. პრიზების ჩამონათვალი და ღირებულება:
პრიზი

რაოდენობა

ფასი ლარში

ჯამი ლარში

2

მანქანა - ჰიუნდაი აქცენტი

3

52 325,98

156 977,94

სულ
*ფასები მოცემულია საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

9. თავსახურების რაოდენობა:
• 6 900 000 ცალი თავსახურავი რვანიშნა კოდით (მაგ. 65454654, A6545465)
• ბილეთების რაოდენობა: პირველ ეტაპზე დაიბეჭდება 200,000 ცალი და გათამაშების სრული პერიოდის
განმავლობაში არა უმეტეს 1,380,000 ცალისა, დამცავი ნიშნის ნუმერაცია: *0000001-დან– *1380000 ის ჩათვლით;
• რვანიშნა უნიკალური კოდი მოთავსებულია თავსახურის შიდა მხარეს.
10. წამახალისებელი გათამაშების მონაწილეთა უფლება-მოვალეობები:
წამახალისებელი გათამაშების მონაწილე შეიძლება იყოს ექვსი წლის ასაკს გადაცილებული ფიზიკური პირი,
რომელიც მუდმივად ცხოვრობს
საქართველოს ტერიტორიაზე (შემდგომში – “მონაწილე”). ექვს წლამდე
ბავშვების სახელით მონაწილეები შეიძლება იყვნენ მათი კანონიერი წარმომადგენლები. ასევე იმ შემთხვევაში,
თუ 6 დან 18 წლამდე ასაკის პირს არ გააჩნია პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, პრიზი გაიცემა მის
კანონიერ წარმომადგენელზე. წამახალისებელი გათამაშების მონაწილედ აღიარებულ იქნება პირი, რომელსაც
აქვს წამახალისებელი გათამაშების საპრიზო ფონდის გათამაშებაში მონაწილეობის უფლება.
წამახალისებელ
გათამაშებაში
მონაწილეობა
ეკრძალება
ორგანიზატორის
თანამშრომლებსა
და
წარმომადგენლებს, მათთან აფილირებულ პირებს და ასეთი მუშაკების და წარმომადგენლების ოჯახის
წევრებს. წამახალისებელი გათამაშების მონაწილეს უფლება აქვს
ორგანიზატორისგან მოითხოვოს
ინფორმაცია წამახალისებელი გათამაშების შესახებ, წამახალისებელი გათამაშების პირობების შესაბამისად
მონაწილეობა მიიღოს წამახალისებელი გათამაშებაში, მოითხოვოს შესაბამისი პრიზების მიღება, მიმართოს
სასამართლოს პრიზის გაცემის დაყოვნების ან უარის თქმის შემთხვევაში და ა.შ.
ორგანიზატორის უფლება მოვალეობები:
წამახალისებელი გათამაშების ორგანიზატორს უფლება აქვს განათავსოს სარეკლამო და სხვა მასალები,
ინტერვიუ ჩაატაროს გამარჯვებულთან , გამარჯვებულთა დამატებითი თანხმობის შემთხვევაში გადაუღოს მათ
სურათები და გაავრცელოს ისინი ინტერნეტის ან მასმედიის მეშვეობით.

11. წამახალისებელი გათამაშების ჩატარების და წამახალისებელ გათამაშებაში მონაწილეობის წესი, მოგებების
(გათამაშების) განსაზღვრის ალგორითმი
გათამაშებაში მონაწილე პროდუქტები
წამახალისებელ გათამაშებაში მონაწილეობას ღებულობს
“იბერია რეფრეშმენტსის” შემდეგი პროდუქტები:

საქართველოს

დასახელება

პროდუქტის აღწერა

პეპსი

გაზირებული,
უალკოჰოლო
სასმელი
კოლას გემოთი
გაზირებული,
უალკოჰოლო
სასმელი
კოლას გემოთი
გაზირებული,
უალკოჰოლო
სასმელი
კოლას გემოთი
გაზირებული,
უალკოჰოლო
სასმელი
კოლას გემოთი
დაბალკალორიული,
გაზირებული,
უალკოჰოლო სასმელი კოლას გემოთი შეიცავს დამატკბობელ ნივთიერებებს

პეპსი
პეპსი
პეპსი
პეპსი მაქს ბლექი

ტერიტორიაზე

წარმოებული

შეფუთვის
ტიპი
პეტი

მოცულობა

პეტი

1000ml

პეტი

1500ml

პეტი

2500ml

პეტი

500ml

სს

500ml
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პეპსი მაქს ბლექი

პეპსი მაქს ბლექი

პეპსი
გემოთი

მანგოს

პეპსი
გემოთი

მანგოს

პეპსი
გემოთი

ლაიმის

პეპსი
გემოთი

ლაიმის

მირინდა
ფორთოხალი

მირინდა
ფორთოხალი

მირინდა
ფორთოხალი

მირინდა
ფორთოხალი

დაბალკალორიული,
გაზირებული,
უალკოჰოლო სასმელი კოლას გემოთი შეიცავს დამატკბობელ ნივთიერებებს
დაბალკალორიული,
გაზირებული,
უალკოჰოლო სასმელი კოლას გემოთი შეიცავს დამატკბობელ ნივთიერებებს
დაბალკალორიული,
გაზირებული,
უალკოჰოლო სასმელი მანგოს და კოლას
გემოთი
შეიცავს
დამატკბობელ
ნივთიერებებს
დაბალკალორიული,
გაზირებული,
უალკოჰოლო სასმელი მანგოს 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

პეტი

1500ml

პეტი

2500ml

პეტი

500ml

პეტი

1500ml

500მლ

1500მლ

პეტი

500ml

პეტი

1000ml

პეტი

1500ml

პეტი

2500ml

პეტი

500ml

მირინდა
ვაშლი

მწვანე

მირინდა
ვაშლი

მწვანე

გაზირებული,
უალკოჰოლო
ვაშლის არომატიზატორით

სასმელი

პეტი

1500ml

მირინდა
ვაშლი

მწვანე

გაზირებული,
უალკოჰოლო
ვაშლის არომატიზატორით

სასმელი

პეტი

2500ml

7ap/სევენაპი

გაზირებული,
უალკოჰოლო
ლიმონი-ლაიმის გემოთი

სასმელი

პეტი

500ml

7ap/სევენაპი

გაზირებული,
უალკოჰოლო
ლიმონი-ლაიმის გემოთი

სასმელი

პეტი

1500ml
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სარეკლამო თავსახურით – “გამოიყენე მოგების შანსი!
მიხედვით – “ბოთლი”).

SMS 91119 www.pepsi.ge”. (შემდგომში ტექსტის

თითოეული ბოთლის თავსახურის ქვეშ განთავსებულია უნიკალური რვანიშნა კოდი (“კოდი”)
პრიზების გათამაშებაში მონაწილეობის მისაღებად საჭიროა:
•
შეიძინოს ბოთლი, ყვითელი თავსახურით წარწერით “გამოიყენე მოგების შანსი! SMS 91119 www.pepsi.ge”
•
აღმოაჩინოთ ბოთლის თავსახურის ქვეშ რვანიშნა კოდი
•
თავსახურის ქვეშ კოდის აღმოჩენის შემთხვევაში 2020 წლის 15 ივლისის 00:01 საათიდან მონაწილემ უნდა
გააგზავნოს რვანიშნა კოდი SMS-ით ნომერზე 91119 ან საიტის www.pepsi.ge საშუალებით;
•
SMS-ის გამოგზავნა შესაძლებელია საქართველოში მოქმედი ნებისმიერი ოპერატორის ქსელიდან.
მოკლე ტექსტური შეტყობინების ფასი განისაზღვრება ქსელის ოპერატორის ტარიფების მიხედვით და
შეადგენს 6 თეთრს და სს “იბერია რეფრეშმენტსი” ამ ოპერაციიდან არავითარ თანხას არ იღებს.
მომხმარებელი არ ხდება წამახალისებელი გათამაშების მონაწილე და არ ღებულობს მონაწილეობას პრიზების
გათამაშებაში შემდეგ შემთხვევებში:
- თუ გაგზავნილი კოდი არ არის რვა ნიშნა;
- თუ გააგზავნა ერთხელ უკვე დარეგისტრირებული კოდი;
- თუ ეს კოდი არ შეიძლება იდენტიფიცირებულ იქნას ორგანიზატორის მიერ როგორც კოდი (ყველა კოდის
ჩამონათვალი ინახება ორგანიზატორთან).
12. გათამაშებათა ჩატარების წესი:
12.1 გათამაშების დეტალური აღწერა
ყველა GSM ოპერეატორები VPN–ის საშუალებით გადმოცემენ სერვერზე სმს–ებს გათამაშების კოდებით, ასევე
სერვერზე გადმოიცემა ის კოდები, რომლებსაც მონაწილე გააგზავნის საიტის www.pepsi.ge-ს საშუალებით იმ
შემთხვევაში, თუ გათამაშება ჯერ არ არის დაწყებული, კოდის მიღებისთანავე,
მონაწილეს მისდის
შესაბამისი შეტყობინება გათამაშების თარიღებით. გათამაშების დაწყების შემდგომ, პირველ ეტაპზე, კოდის
მიღებისთანავე სერვერი ამოწმებს გამოგზავნილი კოდის შესაბამისობას მონაცემთა ბაზაში არსებულ
კოდებთან. ასევე მოწმდება, მონაწილეობდა თუ არა უკვე ეს კოდი გათამაშებაში. თუ კოდი არასწორია, ან
უკვე იყო მიღებული სისტემის მიერ და მონაწილეობდა გათამაშებაში, SMS–ის გამომგზავნს ან მონაწილეს,
რომელიც საიტის საშუალებით გააგზავნის კოდს, უბრუნდება შესაბამისი შეტყობინება SMS–ით ან საიტის
მეშვეობით, შეცდომის შესახებ. თუ კოდი მონაწილეობდა გათამაშებაში და მოგებულია, მაშინ გამომგზავნს
უბრუნდება შეტყობინება, რომ უკვე მოიგო. ერთი ცალი სეტის შეგროვების, რომელიც შედგება 5 ცალი 8 ნიშნა
კოდისგან, რომლებიც მოთავსებულია ყვითელი თავსახურის ქვეშ და თითოეული რვანიშნა კოდის გამოგზავნის
შემთხვევაში (სულ 5 უნიკალური კოდი),
პირველი 65,0000 მონაწილე იღებს შეტყობინებას, რომ მოიგო
გარანტირებული პრიზი - 2 ლარი მობილურის ბალანსზე და ჩაერთო ყოველთვიურ გათამაშებაში, რომელსაც
მიენიჭება უნიკალური კოდი, რომელიც იმავე სმს-ის საშუალებით ეგზავნება. თუ მონაწილემ პირველად
გამოაგზავნა ერთი რვანიშნა კოდი, სმს-ის სახით ან
საიტის საშუალებით, მისდის შეტყობინება რომ
შეაგროვოს კიდევ 4 რვანიშნა კოდი და გამოაგზავნოს, რომ მოიგოს გარანტირებული პრიზი და მიიღოს
მონაწილეობა ყოველთვიურ გათამაშებაში.
მსგავსი შეტყობინება ეგზავნება მომხამრებელს სმს-ით ან საიტის საშუალებით, ყოველი ახალი რვანიშნა კოდის
გამოგზავნის შემთხვევაში, შესაგროვებელი კოდების რაოდენობის შეხსენებით.

შეტყობინების შინაარსი გათამაშების მთელი პერიოდის განმავლობაში:

1

კოდი
გამოგზავნილი
გათამაშების
დაწყებამდე / Code sent before the
drawing start

კოდების რეგისტრაცია დაიწყება 15.07.2020 00:01
სთ-დან. შეინახეთ თავსახური გათამაშების
დაწყებამდე და შემდეგ გამოაგზავნეთ ნომერზე
91119 ან www.pepsi.ge მეშვეობით. მოიგე ოცნების
მანქანა!
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2

კოდი არასწორია. გთხოვთ, შეამოწმოთ.
გათამაშების დეტალები იხილეთ: www.pepsi.ge

არასწორი კოდი/wrong code

3

უკვე
დარეგისტრირებული
კოდი/already registered code

4

უკვე
მონაწილე
participated code

5

პირველი
first code

კოდის

კოდი/already

გამოგზავნა/sending

6

მეორე
კოდის
second code

7

მესამე კოდის გამოგზავნა/sending third
code

8

მეოთხე კოდის
fourth code

9

მეხუთე კოდის გამოგზავნა/sending fifth
code

წამახალისებელი
საფასურის

გამოგზავნა/sending

გამოგზავნა/sending

გათამაშება

გადახდასთან

წარმოადგენს
და

რომლის

გამოგზავნილი კოდი {0} უკვე
დარეგისტრირებულია. დაელოდეთ პეპსის
გათამაშებას და მოიგე ოცნების მანქანა! გთხოვთ,
შეინახოთ თავსახურები. www.pepsi.ge

კოდი {0} უკვე მონაწილეობდა გათამაშებაში.
გმადლობთ, რომ მიიღეთ მონაწილეობა!

კოდი მიღებულია. შეაგროვე კიდევ 4 რვანიშნა
კოდი და მიიღე შანსი მოიგო ოცნების მანქანა:
ჰიუნდაი აქცენტი. გთხოვთ, შეინახოთ
თავსახურები.
კოდი მიღებულია. შეაგროვე კიდევ 3 რვანიშნა
კოდი და მიიღე შანსი მოიგო ოცნების მანქანა:
ჰიუნდაი აქცენტი. გთხოვთ, შეინახოთ
თავსახურები.
კოდი მიღებულია. შეაგროვე კიდევ 2 რვანიშნა
კოდი და მიიღე შანსი მოიგო ოცნების მანქანა:
ჰიუნდაი აქცენტი. გთხოვთ, შეინახოთ
თავსახურები.
კოდი მიღებულია. შეაგროვე კიდევ 1 რვანიშნა
კოდი და მიიღე შანსი მოიგო ოცნების მანქანა:
ჰიუნდაი აქცენტი. გთხოვთ, შეინახოთ
თავსახურები.
გილოცავთ! თქვენ ჩაერთეთ პეპსის ყოველთვიურ
გათამაშებაში, სადაც გაქვთ შანსი მოიგოთ
ოცნების მანქანა: ჰიუნდაი აქცენტი. უნიკალური
კოდი XXXXXXXX

აქციას,

რომელშიც

საპრიზო

ფონდი

მონაწილეობა
იქმნება

არ

არის

დაკავშირებული

წამახალისებელი

გათამაშების

ორგანიზატორის სახსრებით. ორგანიზატორი არ არის უფლებამოსილი დატვირთოს საპრიზო ფონდი რაიმე
ვალდებულებით, გარდა მონაწილეთა წინაშე პრიზის გადაცემასთან დაკავშირებით.
13. პრიზების მიღების წესი და ვადები:
ყოველთვიური პრიზის გაცემა მოხდება გამარჯვებულთან შეთანხმებისამებრ.
•
ყოველთვიური მოგების გაცემის საერთო ვადა არის გათამაშებიდან 30 კალენდარული დღე, მოგება
უნდა გაიცეს მოგებული ნომრის/თავსახურის წარმოდგენიდან არაუგვიანეს 6 დღისა.
• ყოველთვიური პრიზის
მისაღებად გამარჯვებულმა უნდა წარმოადგინოს მოგებული ყვითელი
თავსახურები, პირადობის მოწმობა, რომელიც უნდა ემთხვეოდეს იმ მონაცემებს, რომელიც მან შეატყობინა
კომპანიის

წარმომადგენელს

და მობილური ტელეფონის ნომერი, რომელზეც დაუკავშირდა კომპანიის

წარმომადგენელი. თავსახურების წარმოდგენის გარეშე პრიზი არ გაიცემა. მობილური ტელეფონის ნომრის
გადასამოწმებლად,
წარმომადგენლის

გამარჯვებული
მიერ

მოხდება

მომხმარებლის
ტელეფონის

პრიზის

ნომერზე

წასაღებად

დაკავშირება.

მოსვლის
მობილური

შემდეგ,

კომპანიის

ტელეფონის

ნომრის

წარმოდგენის გარეშე პრიზი არ გაიცემა.
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• პრიზები, რომლებიც არ იქნება მოთხოვნილი პრიზების გაცემის ვადის დასრულებამდე, არ გაიცემა.
• პრეტენზიების განხილვა მოხდება გათამაშების დასრულებიდან ერთი თვის განმავლობაში, 2020 წლის 8
ნოემბრამდე შემდეგ მისამართზე: 0109, თეთრი ხევი ჰესი, ორხევის დასახლება, თბილისი, საქართველო.

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

7

