
Правила проведения Акции «LG И AIR ASTANA ДАРЯТ ДО 200 000 БАЛЛОВ НА 
ПЕРЕЛЕТЫ» 

Период проведения Акции с «08» февраля по «28» февраля 2022 года 
 
Настоящие правила участия в акции «LG и Air Astana дарят до 200 000 баллов на перелеты» (далее – 
«Акция») являются соглашением между ТОО «Эл Джи Электроникс Алмати Казахстан» (далее – 
«Организатор») и участником Акции. Участвуя в Акции, участник соглашается с настоящими 
правилами участия в Акции (далее – «Правила»).  
 
1. Общие положения  
 
1.1. Организатор: ТОО «Эл Джи Электроникс Алмати Казахстан», юридический адрес: Республика 
Казахстан, г. Алматы, ул. Кокорай 2/9, фактический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая 
42, бизнес-центр «Baykonyr», 13 этаж;  
 
1.2. Партнер: АО «Эйр Астана», юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. 
Закарпатская, 4А;  
 
1.3. Период проведения Акции: «08» февраля 2022 года (10:00) – «28» февраля 2022 года (23:00) по 
времени г. Нур-Султан;  
  
1.4. Города проведения Акции: все города Республики Казахстан;  
 
1.5. Сети авторизованных партнеров Организатора: 
 

• АО «Technodom Operator» (Технодом Оператор) – TECHNODOM;  
• ТОО «Мечта Маркет» – Mechta;  
• ТОО «Arena S» – Sulpak;  
• ТОО «Компания Эврика» – Evrika;  
• ТОО «ДНС КАЗАХСТАН» - DNS цифровая и бытовая техника.  

 
2. Участник Акции  
 
2.1. Участниками Акции могут являться только лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами 
Республики Казахстан, а также нерезиденты Республики Казахстан, имеющие вид на жительство, 
выполнившие все условия настоящих Правил (далее – «Участник»).  
 
3. Условия участия в Акции  
 
3.1. В соответствии с настоящими Правилами, Участник, выполнивший все условия настоящих Правил, 
получает бонусные баллы программы Партнера Nomad Club, указанные в п. 4.2. настоящих Правил 
(далее – «Бонусные баллы»);  
  
3.2. Для участия в Акции, Участнику необходимо:  
 

• Приобрести одну из моделей телевизоров бренда LG, указанных в п. 4.2. настоящих Правил, 
(далее – «Телевизор LG») в Сети авторизованных партнеров Организатора.   

• Зарегистрировать чек покупки на промо-странице https://www.lg.com/kz/oled-nomadclub, 
заполнить форму, указать номер карты участника Nomad Club, бонусной программы Партнера, 
и получить SMS-уведомление об успешной регистрации.   

• В случае отсутствия номера карты, то есть если Участник не участвует в бонусной программе 
Партнера Nomad Club, Участнику необходимо самостоятельно пройти регистрацию на сайте 

https://www.lg.com/kz/oled-nomadclub


Партнера по ссылке: https://airastana.com/kaz/ru-ru/Nomad-Club/Zaregistrirovatsia/V-rezhime-
onlain.  

• Если в течение 14 календарных дней Участник не осуществляет возврат или обмен Телевизора 
LG, заявка Участника одобряется и в течение 3 рабочих дней начисляются Бонусные баллы. 
Участник Акции получит SMS-уведомление о начислении Бонусных баллов. 

 Примечание:  
Каждая заявка, которая включает в себя регистрацию чека и заполнение формы, проверяется 
модератором индивидуально. После успешной проверки Участник получает SMS-уведомление на номер 
мобильного телефона о том, что проверка прошла успешна. При необходимости модератор вправе 
потребовать фотографию приобретенного Телевизора LG с оригиналом чека.  
 
4. Бонусные баллы и порядок их распределения  
 
4.1. Бонусные баллы Акции:  

• Общий призовой фонд Акции ограничен и составляет 225 000 (двести двадцать пять тысяч) 
Бонусных баллов; 

• Баллы из общего призового фонда Акции будут начисляться Участникам, выполнившим все 
условия п. 3.2 настоящих Правил, в порядке даты и времени регистрации на промо-странице. 
При начислении Бонусных баллов приоритет будет отдаваться первым зарегистрировавшимся 
Участникам;  

• Один Участник может приобрести неограниченное количество Телевизоров LG в Период 
проведения Акции и за каждый Телевизоров LG Участник будет получать Бонусные баллы, 
которые будут начисляться на одну бонусную карту Nomad Club, указанную Участником при 
регистрации; 

• После успешной регистрации Участник не имеет права менять номер карты бонусной 
программы Nomad Club;  

• Участники Акции могут самостоятельно выбирать направления, оплачивать их Бонусными 
баллами, копить Бонусные баллы на будущее или повышать класс обслуживания; 

• Более подробно по условиям использования карты бонусной программы Nomad club можно 
ознакомиться по ссылке: https://airastana.com/kaz/ru-ru/Nomad-Club/O-programme/Pravila-i-
usloviia-Nomad-Club; 

• Выбрать направления можно на сайте Партнера по ссылке: https://airastana.com; 
• Бонусные баллы не влияют на повышение статуса в бонусной программе Nomad Club; 
• Срок действия Бонусных баллов составляет 36 месяцев с момента даты начисления Бонусных 

баллов на карту участника Nomad Club. 
4.2. В Акции участвуют следующие Телевизоры LG: 

Наименование Телевизора LG Количество начисляемых Бонусных баллов  
за 1 Телевизор LG 

OLED88Z19LA 200 000 

OLED83C1RLA 50 000 

OLED77G1RLA 30 000 

OLED77C1RLA 25 000 

OLED65G1RLA 15 000 

OLED65C1RLA 12 000 

 
 

https://airastana.com/kaz/ru-ru/Nomad-Club/O-programme/Pravila-i-usloviia-Nomad-Club
https://airastana.com/kaz/ru-ru/Nomad-Club/O-programme/Pravila-i-usloviia-Nomad-Club
https://airastana.com/


4.3. Каждый Участник будет проверяться на предмет выполнения всех условий настоящих Правил. 
Участники, успешно выполнившие условие п. 3.2. настоящих Правил, получат Бонусные баллы в 
соответствии с таблицей распределения Бонусных баллов, указанной в п. 4.2. настоящих Правил. 
  
4.4. Организатор связывается с Участником, выполнившим все условия Акции, по истечению периода 
возврата и обмена товара, указанного в п. 3.2. настоящих Правил, путем направления личного 
сообщения (электронное письмо, SMS на мобильный телефон).  
  
4.5. Участник теряет право на участие в Акции в случаях:   
• нарушения каких-либо условий Акции;  
• нарушения условий идентификации (в т.ч. предоставление недостоверных идентификационных 

данных, участие под несколькими аккаунтами и т.д.);  
• при предоставлении недостоверных/некорректных данных для контакта с Участником;  
• при невозможности Организатором связаться с Участником по указанным им контактным данным;  
• при выявлении фактов попытки мошенничества или иных противоправных действий.  
 
5. Другое  
 
5.1. Все Участники Акции, принимая в ней участие, соглашаются с настоящими Правилами Акции, 
обязуются придерживаться и выполнять их. В случае если Участник нарушил Правила Акции или 
совершил акт мошенничества и/или обмана для начисления Бонусных баллов, он теряет право на их 
начисление;  
 
5.2. Принимая участие в Акции, а также предоставляя любую информацию, включая информацию, 
являющуюся персональными данными, Участник дает свое согласие на сбор, хранение, передачу и 
обработку его персональных данных в объеме: город местонахождения, полное Ф.И.О., номер 
телефона, адрес электронной почты, идентификационные данные, Организатором третьим лицам, 
включая, но не ограничиваясь, ТОО «Adverso Group», АО «Эйр Астана»,  с целью контроля проведения 
Акции, выполнения ее условий, рекламных, маркетинговых и новостных рассылок, а также для 
осуществления иных, не противоречащих законодательству Республики Казахстан, действий в 
маркетинговых целях. Согласие распространяется на все виды обработки переданных данных, 
необходимых для достижения указанных целей, включая, но, не ограничиваясь: получение, запись, 
хранение, уточнение, использование, передачу (в том числе трансграничную передачу в соответствии 
с применимым законодательством), удаление, уничтожение, в т.ч. уполномоченным лицам 
Организатора/иным уполномоченным лицам/третьим лицам. Согласие действует с момента передачи 
таких данных Организатору и до момента отзыва согласия в порядке, установленном действующим 
законодательством Республики Казахстан;  
 
5.3. Организатор имеет право в одностороннем порядке отменить Акцию или изменить настоящие 
Правила, предварительно уведомив Участников путем размещения соответствующего сообщения на 
официальной странице Организатора в социальной сети Instagram, на официальном промо-сайте 
https://www.lg.com/kz/oled-nomadclub, а также официальной странице Организатора lg.com/kz. Датой 
уведомления является дата публикации соответствующей информации по вышеуказанным адресам или 
дополнительная дата, указанная на странице Акции. При несогласии с указанными изменениями 
Участник вправе отказаться от участия в Акции. Продолжение участия в Акции по истечении этой даты 
рассматривается как согласие Участника с внесенными изменениями;  
  
5.4. Акция не является конкурсом, лотереей либо иной основанной на риске азартной игрой;  
 
5.5. Принимая участие в Акции, Участники дают согласие на размещение фотографий/видео/роликов с 
их изображением/участием, а также на использование/размещение роликов, представленных 
Участниками для участия в Акции на сайте Организатора, а также на официальных страницах 
Организатора в социальных сетях;  

https://www.lg.com/kz/oled-nomadclub


 
5.6. Участнику Акции могут позвонить из Отдела контроля качества обслуживания для получения 
отзыва. Участник Акции вправе отказаться от предоставления своего мнения.  
  
 
  
Контактные данные колл-центра Организатора:  
 
2255 с мобильного телефона  
 
8 8000 805 805 с городского телефона 10:00 - 22:00 (ежедневно) 



“LG ЖӘНЕ AIR ASTANA ҰШУЛАРҒА 200 000 БАЛЛҒА ДЕЙІН СЫЙЛАЙДЫ” Науқанын 
өткізу ережелері 

Науқанды өткізу кезеңі 2021 жылғы “08” ақпаннан бастап “28” ақпанға дейін 
 
Осы “LG және Air Astana ұшуға 200 000 баллға дейін сыйлайды” Науқанына (бұдан әрі – “Науқан”) 
қатысу ережелері “Эл Джи Электроникс Алмати Қазақстан” ЖШС (бұдан әрі – “Ұйымдастырушы”) 
мен Науқанға Қатысушы арасындағы келісім болып табылады. Науқанға қатыса отырып, Қатысушы 
осы Науқанға қатысу ережелерімен (бұдан әрі – “Ережелер”) келіседі.  
 
1. Жалпы ережелер 
 
1.1. Ұйымдастырушы: “Эл Джи Электроникс Алмати Қазақстан” ЖШС, заңды мекенжайы: Қазақстан 
Республикасы, Алматы қ., Көкорай к-сі 2/9, нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 
Абай даңғылы 42, “Baykonyr” бизнес орталығы, 13 қабат; 
1.2. Серіктес: “Эйр Астана” АҚ, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Закарпатская 
к-сі, 4А;  
 
1.3. Науқанды өткізу кезеңі: Нұр – сұлтан қ. уақыты бойынша 2021 жылғы “08” ақпан (10:00) - 2022 
жылғы “28” ақпан (23:00);  
  
1.4. Науқанды өткізу қалалары: Қазақстан Республикасының барлық қалалары;  
 
1.5. Ұйымдастырушының уәкілетті Серіктестерінің желілері: 
 

• “Technodom Operator” АҚ (Технодом Оператор) – TECHNODOM; 
•  “Мечта Маркет” ЖШС – Мечта; 
•  “Arena S” ЖШС – Sulpak; 
•  “Компания Эврика” ЖШС – EVRIKA;  
•  “ДНС КАЗАХСТАН” ЖШС – DNS. 

 
2. Науқанға Қатысушы 
2.1. Акцияға тек 18 жасқа толған, Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылатын 
тұлғалар, сондай – ақ осы Ережелердің барлық талаптарын орындаған тұруға ықтиярхаты бар 
Қазақстан Республикасының бейрезиденттері ғана қатыса алады (бұдан әрі - “Қатысушы”).  
 
3. Науқанға қатысу шарттары 
3.1. Осы Ережелерге сәйкес, осы Ережелердің барлық талаптарын орындаған Қатысушы Nomad Club 
Серіктес бағдарламасының 4.2 т. көрсетілген Бонустық баллдарды алады. (бұдан әрі – “Бонустық 
баллдар”);  
  
3.2. Науқанға қатысу үшін Қатысушы келесі әрекеттерді орындау қажет:  
 

• Осы Ережелердің 4.2 тармағында көрсетілген LG брендінің теледидар үлгілерінің бірін (бұдан 
әрі – “LG теледидары”) Ұйымдастырушының авторизацияланған Серіктестерінің желісінен 
сатып алу.   

• Сатып алу чегін https://www.lg.com/kz/oled-nomadclub промо-бетінде тіркеу, нысанды толтыру, 
Nomad Club Қатысушысы картасының, Серіктестің Бонустық бағдарламасының нөмірін 
көрсету және сәтті тіркелгені туралы SMS-хабарлама алу.   

• Карта нөмірі болмаған жағдайда, яғни егер Қатысушы Nomad Club Серіктесінің Бонустық 
бағдарламасына қатыспаса, Қатысушы Серіктестің сайтында келесі сілтеме бойынша өз 
бетінше тіркелуі қажет: https://airastana.com/kaz/ru-ru/Nomad-Club/Zaregistrirovatsia/V-rezhime-
onlain.  



• Егер 14 күнтізбелік күн ішінде Қатысушы LG теледидарын қайтаруды немесе айырбастауды 
жүзеге асырмаса, Қатысушының өтінімі мақұлданады және 3 жұмыс күні ішінде Бонустық 
балл есептеледі. Науқан Қатысушысы Бонустық баллдарды есептеу туралы SMS-хабарлама 
алады. 

Ескерту:  
Чекті тіркеуді және нысанды толтыруды қамтитын әрбір өтінімді модератор жеке тексереді. 
Сәтті тексеруден кейін Қатысушы тексерудің сәтті өткендігі туралы ұялы телефон нөміріне SMS-
хабарлама алады. Қажет болған жағдайда модератор сатып алынған LG теледидарының чектің 
түпнұсқасымен суретін талап етуге құқылы.  
 
4. Бонустық баллдар және оларды үлестіру тәртібі 
 
4.1. Науқанның Бонустық баллдары:  

• Науқанның жалпы жүлде қоры шектеулі және 225 000 (екі жүз жиырма бес мың) Бонустық 
баллды құрайды; 

• Науқанның жалпы жүлде қорынан баллдар осы Ереженің 3.2-тармағының барлық шарттарын 
орындаған Қатысушыларға промо-бетте тіркелген күні мен уақытына сәйкес есептеледі. 
Бонустық баллдарды есептеген кезде бірінші тіркелген Қатысушыларға басымдық берілетін 
болады;  

• Бір Қатысушы Науқанды өткізу кезеңінде LG теледидарының шексіз санын сатып ала алады 
және әрбір LG теледидары үшін Қатысушы тіркелу кезінде көрсетілген Nomad Club Бонустық 
картасына есептелетін Бонустық баллдарды алатын болады; 

• Сәтті тіркелгеннен кейін Қатысушының Nomad Club Бонустық бағдарламасы картасының 
нөмірін өзгертуге құқығы жоқ; 

• Акцияға Қатысушылар бағыттарды өз бетінше таңдай алады, оларды Бонустық баллдармен 
төлей алады, болашаққа Бонустық баллдарды жинай алады немесе қызмет көрсету класын 
арттыра алады; 

• Nomad club Бонустық бағдарламасының картасын пайдалану шарттары бойынша толығырақ 
келесі сілтеме бойынша танысуға болады: https://airastana.com/kaz/ru-ru/Nomad-Club/O-
programme/Pravila-i-usloviia-Nomad-Club; 

• Бағытты Серіктестің сайтында мына сілтеме бойынша таңдауға болады: https://airastana.com; 
• Бонустық баллдар NOMAD Clu Бонустық бағдарламасының мәртебесін көтеруге әсер 

етпейді; 
• Бонустық баллдардың жарамдылық мерзімі NOMAD Clu Қатысушысының картасына 

Бонустық балл берілген күннен бастап 36 айды құрайды. 
 

4.2. Науқанға келесі LG теледидарлары қатысады: 

 LG теледидарының атауы 1 LG теледидары үшін берілетін Бонустық 
баллдардың саны 

OLED88Z19LA 200 000.00 

OLED83C1RLA 50 000.00 

OLED77G1RLA 30 000.00 

OLED77C1RLA 25 000.00 

OLED65G1RLA 15 000.00 

OLED65C1RLA 12 000.00 

 

https://airastana.com/


 
4.3. Әрбір Қатысушы осы Ережелердің барлық шарттарының орындалуы тұрғысынан тексерілетін 
болады. Осы Ережелердің 3.2 тармағының шарттарын сәтті орындаған Қатысушылар осы 
Ережелердің 4.2 тармағында көрсетілген Бонустық баллдарды үлестіру кестесіне сәйкес Бонустық 
баллдарды алады. 
  
4.4. Ұйымдастырушы осы Ережелердің 3.2 тармағында көрсетілген тауарды қайтару және айырбастау 
кезеңі аяқталғаннан кейін Науқанның барлық шарттарын орындаған Қатысушымен жеке хабарлама 
(электрондық хат, ұялы телефонға SMS) жіберу арқылы байланысады.  
  
4.5. Қатысушы келесі жағдайларда Науқанға қатысу құқығынан айырылады:   
• Науқанның қандай да бір шарттарын бұзу; 
• сәйкестендіру шарттарының бұзылуы (оның ішінде дұрыс емес сәйкестендіру деректерін ұсыну, 

бірнеше аккаунттармен қатысу және т. б.); 
• Қатысушымен байланысу үшін дәйексіз/дұрыс емес деректерді ұсынған кезде; 
• Ұйымдастырушы көрсетілген байланыс деректері бойынша Қатысушымен байланыса алмаған 

жағдайда; 
• алаяқтық немесе басқа да заңсыз әрекеттер фактілері анықталған кезде.  
 
5. Өзге де ережелер 
 
5.1. Науқанға барлық Қатысушылар оған қатыса отырып, осы Науқан ережелерімен келіседі, оларды 
ұстануға және орындауға міндеттенеді. Егер Қатысушы Науқан ережелерін бұзса немесе Бонустық 
баллдарды есептеу үшін алаяқтық және/немесе алдау актісін жасаса, ол оларды есептеу құқығынан 
айырылады;  
 
5.2. Науқанға қатыса отырып, сондай-ақ дербес деректер болып табылатын ақпаратты қоса алғанда, 
кез келген ақпаратты ұсына отырып, Қатысушы  Ұйымдастырушының үшінші тұлғаларға, “Adverso 
Group” ЖШС, “Эйр Астана” АҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей,  Науқанның жүргізілуін, 
оның шарттарының, жарнамалық, маркетингтік және жаңалықтар жіберілімдерінің орындалуын 
бақылау мақсатында, сондай-ақ өзге де, Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін 
маркетингтік әрекеттерді орындау үшін өзінің дербес деректерін орналасқан қаласы, толық аты-жөні, 
телефон нөмірі, электрондық пошта мекенжайы, сәйкестендіру деректері көлемінде жинауға, 
сақтауға, беруіне және өңдеуіне келісімін береді. Келісім: алуды, жазуды, сақтауды, нақтылауды, 
пайдалануды, беруді (оның ішінде қолданыстағы заңнамаға сәйкес трансшекаралық беруді), жоюды, 
құртуды, оның ішінде Ұйымдастырушының уәкілетті тұлғаларына/өзге уәкілетті тұлғаларға/үшінші 
тұлғаларға беруді қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, көрсетілген мақсаттарға қол жеткізу үшін 
қажетті берілген деректерді өңдеудің барлық түрлеріне қолданылады. Келісім осындай деректерді 
Ұйымдастырушыға берген сәттен бастап және Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамасында белгіленген тәртіппен келісімді кері қайтарып алған сәтке дейін қолданылады;  
 
5.3. Ұйымдастырушының Instagram әлеуметтік желісіндегі Ұйымдастырушының ресми 
парақшасында, https://www.lg.com/kz/oled-nomadclub ресми промо-сайтында, сондай-ақ 
Ұйымдастырушының lg.com/kz  ресми бетінде тиісті хабарламаны орналастыру арқылы 
Қатысушыларды алдын ала хабардар ете отырып, Науқанды біржақты тәртіппен тоқтатуға немесе осы 
ережелерді өзгертуге құқығы бар. Жоғарыда көрсетілген мекенжайлар бойынша тиісті ақпаратты 
жариялау күні немесе Науқан парағында көрсетілген қосымша күн хабарлама күні болып табылады. 
Көрсетілген өзгерістермен келіспеген жағдайда Қатысушы Науқанға қатысудан бас тартуға құқылы. 
Науқанға қатысуды жалғастыру осы күн өткеннен кейін Қатысушының енгізілген өзгерістермен 
келісуі ретінде қаралады;  
  
5.4. Науқан конкурс, лотерея немесе тәуекелге негізделген басқа құмар ойын болып табылмайды;  
 



5.5. Науқанға қатыса отырып, Қатысушылар өздерінің бейнелері/қатысуымен 
фотосуреттер/бейне/роликтер орналастыруға, сондай-ақ Науқанға қатысу үшін Қатысушылар ұсынған 
роликтерді Ұйымдастырушының сайтында, сондай-ақ Ұйымдастырушының әлеуметтік желілердегі 
ресми парақшаларында пайдалануға/орналастыруға келісім береді;  
 
5.6. Науқанға Қатысушы кері байланыс алу үшін қызмет көрсету сапасын бақылау бөлімінен қоңырау 
шала алады. Науқанға Қатысушы өз пікірін беруден бас тартуға құқылы.  
  
 
  
Ұйымдастырушының колл-орталығының байланыс деректері:  
 
ұялы телефоннан 2255  
 
қалалық телефоннан 10:00 - 22:00 (күн сайын)  8 8000 805 805  



Rules of the Promotion “LG AND AIR ASTANA BESTOW UP TO 200 000 
TRAVEL POINTS” 

Promotion period from "08" February to "28" February 2022 
 
These rules for participation in the promotion “LG and Air Astana bestow up to 200 000 travel points” ( 
hereinafter referred to as the “Promotion”) are an agreement between LG Electronics Almaty Kazakhstan 
LLP (hereinafter referred to as the “Promoter”) and the Participant of the Promotion. By participating in the 
Promotion, the Participant accepts these Promotion rules (hereinafter referred to as the “Rules”).  
 
1. General provisions  
 
1.1. Promoter: LG Electronics Almaty Kazakhstan LLP, legal address: 2/9 Kokoray St., Almaty, Republic of 
Kazakhstan, actual address: 42 Abay Ave., Baykonyr Business Centre, 13th Floor, Republic of Kazakhstan;  
 
1.2. Partner: Air Astana JSC, registered office: 4A, Zakarpatskaya str., Almaty, Republic of Kazakhstan;  
 
1.3. Period of the Promotion: From February 08, 2022 (10:00 a.m.) to February 28, 2022 (23:00 p.m.), Nur-
Sultan time;  
  
1.4. Cities where the Promotion takes place: all cities of the Republic of Kazakhstan;  
 
1.5. Networks of the Promoter's authorised partners: 
 

• Technodom Operator JSC (Technodom Operator) - TECHNODOM; 
• Mechta Market LLP - Mechta; 
• Arena S LLP - Sulpak; 
• Evrika Company LLP - EVRIKA;  
• DNS KAZAKHSTAN LLP. - DNS. 

 
2. Promotion participant 
 
2.1. Only people aged 18 and over who are citizens of the Republic of Kazakhstan and non-residents of the 
Republic of Kazakhstan with a residence permit who have complied with all terms and conditions of these 
Rules (hereinafter - “Participant”) may take part in the Promotion.  
 
3. Participation Terms and Conditions for the Promotion   
 
3.1. Subject to these Rules, the Participant who has complied with all terms and conditions of these Rules will 
receive bonus points from Nomad Club Partner Program as set out in clause 4.2 of these Rules (hereinafter 
referred to as the “Bonus Points”);  
  
3.2. In order to participate in the Promotion, the Participant shall:  
 

• Purchase one of the LG brand TV models (hereinafter referred to as the “LG TV”) specified in 
paragraph 4.2. of these Rules  in the Promoter's authorized partners network.   

• Register a purchase cheque on the promotional page at https://www.lg.com/kz/oled-nomadclub, 
complete the form, indicate the card number of Nomad Club member, Partner's Bonus Programme, 
and receive SMS notification of successful registration.   

• In the absence of a card number, i.e. if the Participant does not participate in Nomad Club Partner 
Bonus Programme, the Participant must register on his/her own through the Partner's website at the 
following link: https://airastana.com/kaz/ru-ru/Nomad-Club/Zaregistrirovatsia/V-rezhime-onlain.  



• In case the Participant has not returned or exchanged the LG TV set within 14 calendar days, the 
Participant's application will be approved and Bonus Points will be credited within 3 working days. 
The Participant will receive an SMS notification about the bonus points. 

  
Note:  
A moderator checks each application, which includes registration of a cheque and completion of a form, 
individually. The Participant receives an SMS notification to his mobile phone number after a successful 
check, confirming its success. If necessary, the moderator has the right to request a photo of the LG TV 
purchased with the original cheque. 
 
4. Bonus points and the way of distributing them  
 
4.1. Promotion Bonus Points:  

• The total Promotion prize pool is limited to 225,000.00 (two hundred twenty five thousand) Bonus 
Points; 

• Points from the Promotion's total prize pool will be credited to Participants who have complied with 
all conditions of clause 3.2 of these Rules, in date and time order of registration on the promotional 
page. When crediting the Bonus Points, priority will be given to the first registered Participants;  

• One Participant may purchase an unlimited number of LG TVs during the Promotion Period and for 
each LG TV the Participant will receive Bonus Points, which will be credited to one Nomad Club 
bonus card indicated by the Participant during registration; 

• Once the Participant has successfully registered, he/she is not entitled to change his/her Nomad Club 
card number;  

• Promotion Participants can choose their own destinations, pay for them with Bonus Points, save 
Bonus Points for the future or upgrade their class of service; 

• For more information on the terms and conditions of the Nomad club bonus programme, visit: 
https://airastana.com/kaz/ru-ru/Nomad-Club/O-programme/Pravila-i-usloviia-Nomad-Club; 

• You can choose your destinations on the Partner's website at: https://airastana.com; 
• Bonus points do not affect status upgrades in the Nomad Club rewards programme; 
• The validity period of the Bonus Points is 36 months from the date the Bonus Points are credited to 

your Nomad Club membership card. 
 

4.2. LG TVs participating in the promotion: 

LG TV name Number of Bonus Points per  1 LG TV 

OLED88Z19LA 200 000.00 

OLED83C1RLA 50 000.00 

OLED77G1RLA 30 000.00 

OLED77C1RLA 25 000.00 

OLED65G1RLA 15 000.00 

OLED65C1RLA 12 000.00 

 
 
4.3. Each Participant will be checked for compliance with all conditions of these Rules. Participants who 
successfully fulfill the condition of clause 3.2. of these Rules will receive Bonus Points in accordance with 
the Bonus Point distribution table set out in clause 4.2. of these Rules. 

https://airastana.com/


  
4.4. The Promoter shall contact the Participant, who fulfilled all conditions of the Promotion, after the 
expiration of the return and exchange period specified in clause 3.2. of these Rules, by sending a personal 
message (e-mail, SMS to the mobile phone).  
  
4.5. The participant loses the right to participate in the Promotion in the event of :   
• violation of any conditions of the Promotion;  
• violation of the identification terms (incl. provision of incorrect identification data, participation under 

several accounts, etc.);  
• providing false/incorrect data to contact the Participant;  
• in case the Promoter is unable to contact the Participant using the contact details given by the Participant;  
• in case of detection of fraud attempts or other unlawful actions 
 
5. Other provisions 
 
5.1. All Participants participating in the Promotion accept these Promotion Rules and undertake to adhere to 
and comply with them. If the Participant violates the Promotion Rules or commits an act of fraud and/or 
deception to earn Bonus Points, the Participant will lose the right to earn Bonus Points;  
 
5.2. By participating in the Promotion and providing any information, including that which is personal data, 
the Participant consents to the collection, storage, transmission and processing of his/her personal data in the 
following scope: city of location, full name and surname, telephone number, e-mail address, identification 
data, by the Promoter to third parties, including but not limited to Adverso Group LLP, Air Astana JSC, for 
the purpose of control of the Promotion, fulfillment of its terms, advertising, marketing and newsletters, as 
well as for other actions not contrary to the laws of the Republic of Kazakhstan, for marketing purposes. The 
consent extends to all kinds of processing of transferred data necessary to achieve the above purposes, 
including, but not limited to: obtaining, recording, storing, clarifying, using, transferring (including cross-
border transfer in accordance with applicable law), deleting, destroying, including to authorized persons of 
the Promoter/other authorized persons/third parties. The consent shall be valid from the moment of transfer of 
such data to the Promoter and until the withdrawal of the consent in accordance with the procedure 
established by the applicable laws of the Republic of Kazakhstan;  
 
5.3. The Promoter has the right to unilaterally cancel the Promotion or amend these Rules by notifying the 
Participants in advance by posting a relevant notice on the official page of the Promoter on Instagram social 
network, on the official promotional website https://www.lg.com/kz/oled-nomadclub, as well as on the 
official page of the Promoter lg.com/kz. The date of notification shall be the date of publication of the 
relevant information on the above-mentioned addresses or additional date indicated on the Promotion page. If 
the Participant does not agree with these changes, he/she has the right to refuse to participate in the 
Promotion. Continuing participation in the Promotion after that date shall be deemed the Participant's consent 
to the changes made 
  
5.4. The Promotion is not a competition, lottery or any other risk-based game of chance;  
 
5.5. By participating in the Promotion, the Participants give their consent to the placement of 
photos/videos/clips with their image/participation as well as to the use/placement of the clips submitted by 
the Participants for participation in the Promotion on the Promoter's website as well as on the Promoter's 
official social media pages;  
 
5.6. The Promotion Participant may receive a call from the Service Quality Control Department for feedback. 
The Promotion Participant shall have the right to refuse to provide his/her opinion.  
  
 
  



Contact details of the Promoter's call centre:  
 
2255 from mobile phone  
 
8 8000 805 805 from a landline 10:00 - 22:00 (daily) 
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