
«Купон на скидку»
Условия акции

Купон действителен в супермаркетах «АЯН»: в г. Караганда, г. Темиртау

В период с 16 по 30 октября 
каждый понедельник, среду 
и пятницу совершайте покупки 
в магазинах «АЯН» на сумму более 
3000 тенге, и получайте
у кассира купон на скидку 3% или 
купон на скидку 200 тг.  
на следующую покупку. 

Совершайте покупки на сумму 
более 5000 тенге, и получайте 
у кассира купон на скидку 5% или 
купон на скидку 500 тенге 
на следующую покупку. 

Вид скидки по купонам 
выбирается программой 
автоматически 
в случайном порядке. 

На один чек вы можете получить 
только один купон. Купон 
действителен 2 дня с момента 
получения. Срок действия купона 
указан в купоне.

В период с 16 по 31 октября 2020 
года предъявите купон на кассе 
и получите скидку, указанную 
в купоне. 

На один чек вы можете предъявить 
только один купон. После 
получения скидки купон 
изымается. 
Выдача наличных денег 
по купону не производится.  

При возврате товара, купленного 
с учетом скидки по купону, 
возвращается фактически 
оплаченная покупателем за него 
сумма, указанная в чеке. 

Скидка по купону
распространяется на все товары, 
кроме товаров, участвующих 
в текущих промо-акциях, 
распродажах, социальных 
товаров, табачных изделий и 
алкогольной продукции . Купоны, 
которые были видоизменены, 
повреждены, отксерокопированы 
не принимаются. 

Администрация магазина «АЯН» 
оставляет за собой право 
приостановить действие данной 
акции в любой момент, а также 
продлить срок действия акции без 
объяснения причин. 



«Жеңілдік купоны»
науқанының 
шарттары

Купон Қарағанды қ., Теміртау қ. "АЯН " супермаркеттерінде жарамды.

16-30 қазан аралығында әр дүйсенбі, 
сәрсенбі және жұма күндері «АЯН" 
дүкендерінде 3000 теңгеден астам 
сомаға сауда жасаңыз және 
кассирден 3% жеңілдік купонын 
немесе келесі сатып алуға 200 тг 
жеңілдік купонын алыңыз.

5000 теңгеден асатын сомаға сауда 
жасаңыз және кассирден 
5% жеңілдік купонын немесе 500 
теңге жеңілдік купонын алыңыз.

Купондар бойынша жеңілдік түрін 
бағдарлама кездейсоқ тәртіпте 
автоматты түрде таңдайды.

Бір чек үшін Сіз тек бір купон ала 
аласыз. Купон алынған күннен бастап 
2 күн жарамды. Купонның қолданылу 
мерзімі купонда көрсетілген. 

2020 жылғы 16-31 қазан аралығында 
купонды кассада көрсетіңіз және 
купонда көрсетілген жеңілдікті 
алыңыз.
Бір чек үшін Сіз тек бір купон ұсына 
аласыз.

Жеңілдік алғаннан кейін купон 
алынады. 

Купон бойынша қолма-қол ақша 
берілмейді.
Купон бойынша жеңілдікті ескере 
отырып сатып алынған тауарды 
қайтарған кезде сатып алушыға ол 
үшін чекте көрсетілген нақты 
төлеген сома қайтарылады.

Купон бойынша жеңілдік ағымдағы 
промо-акцияларға, жаппай 
сатылымдарға, әлеуметтік тауарлар 
мен темекі бұйымдарына, алкоголь 
өнімдеріне қатысатын тауарлардан 
басқа барлық тауарларға 
қолданылады.
Өзгертілген, бүлінген, көшірілген 
купондар қабылданбайды.

"АЯН" дүкенінің әкімшілігі осы 
науқанның қолданылуын кез келген 
сәтте тоқтата тұруға, сондай-ақ 
себептерін түсіндірместен 
науқанның қолданылу мерзімін 
ұзарту құқығын өзіне қалдырады. 
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