“MASTERCARD BRAVO ALIŞ-VERIŞINIZƏ ŞANS
QATIR” TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI
LOTEREYASININ
ŞƏRTLƏR VƏ QAYDALARI

TERMS AND CONDITIONS OF STIMULATING
LOTTERY WITH DRAW “MASTERCARD ADDS
CHANCE TO YOUR SHOPPİNG”

Bu Şərtlər və Qaydalar Lotoreya təşkilatçısı olaraq
“Mccann-Erickson Azerbaijan” MMC-nin təşklatçılığı ilə
həyata keçiriləcək tirajlı stimullaşdırıcı lotoreyada iştirak
qaydalarını tənzimləyir. Tirajlı stimullaşdırıcı Lotereyada
iştirak etməyə razılıq verməklə İştirakçı bu Şərtləri
oxuduğunu və başa düşdüyünü təsdiq edir və onunla
Lotereya Təşkilatçısı arasında hüquqi öhdəlik yaradan bu
Şərtləri qəbul etdiyinə razılıq verir. İştirakçı bu Qaydalar
üzrə ayrı qayda nəzərdə tutulmamışdırsa, bu Qaydalarda
nəzərdə tutulmuş hüquq və öhdəliklərini, (bütövlüklə və
ya qismən) ötürə və ya verə bilməz.

These Terms and Conditions regulate Rules of Participation
of the lottery organized by Lottery Organizer «McCannErickson Azerbaijan» LLC. Participants are deemed to have
accepted these conditions by participating in the Stimulating
Lottery with draw, which constitute a legal obligation
between the Lottery Organizer and the Participant.
Participant may not assign or otherwise transfer (in whole or
in part) your rights and/or obligations under these Terms
except as permitted hereunder.

Ümumi Müddəalar

General Terms:

1. Bu Şərtlər Azərbaycan Respublikasının Lotereya
haqqında Qanununa (bundan sonra - “Qanun”) və
Azərbaycan Respublikası Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət
Komitəsinin Stimullaşdırıcı Lotereyaların Təşkili və
Keçirilməsi Qaydalarına (bundan sonra - “Qaydalar”) dair
17 fevral 2012-ci il tarixli 2 saylı Qərarına uyğun olaraq
hazırlanıb.

1. These Terms have been formulated in accordance with the
Law of the Republic of Azerbaijan on Lottery (the “Law”) and
Decision No.02 of the State Committee for Securities of the
Republic of Azerbaijan on the Rules of Organising and
Conduct of the Stimulating Lotteries (the “Rules”) dated on
17th February 2012.

2. Bu Şərtlər tirajlı stimullaşdırıcı lotereyanın (bundan 2. These Terms set out the information in relation to the
sonra - “Lotereya”) təşkili və keçirilməsi ilə bağlı məlumat conduct of the stimulating lottery draw (the “Lottery”).
verir.
3. Bu Şərtlərdə verilən terminologiya Qanun və Qaydalarda 3. Terminology in these Terms shall have the same meaning as
göstərildiyi kimi bu Şərtlərin Əsas Anlayışlar hissəsində the Law, the Rules, and as set out in the Definitions part of
müəyyən edildiyi kimi eyni mənanı kəsb edirlər.
these Terms.
QEYD: XAHIŞ EDİRİK BU ŞƏRTLƏRİ DİQQƏTLƏ
OXUYUN

IMPORTANT:
CAREFULLY

ŞƏRTLƏR

TERMS

PLEASE

READ

THESE

TERMS

1. Tirajlı stimullaşdırıcı Lotereya Təşkilatçısının 1. Stimulating Lottery Organizer’s legal address: The
hüquqi ünvanı: Tirajlı stimullaşdırıcı lotereyanın
Organizer of the stimulating lottery with draw (hereinafter
təşkilatçısının
(bundan
sonra
“Lotereya”
the Lottery) is “McCann-Erickson Azerbaijan” LLC with
adlandırılacaq)
hüquqi
ünvanı
Azərbaycan
its registered address at 10, Nizami street, Sabail district,
Respublikası, AZ1010, Bakı şəhəri, Səbail rayonu,
Baku, AZ1010, the Republic of Azerbaijan acting on
Nizami küçəsi 10 olan “Mccann-Erickson Azerbaijan”
behalf of “Azerbaijan Supermarkets” LLC (TPIN:
MMC-dir və təşkilatçı hüquqi ünvanı Azərbaycan
1403051411) with its registered address 153 Neftchilar
Respublikası, Bakı şəhəri, AZ1010, Nəsimi rayonu,
Avenue, Nasimi district, AZ1010. Baku, Azerbaijan
Neftçilər prospekti, ev 153 olan “Azərbaycan
(hereinafter the “Bravo”).
Supermarket” MMC-nin (VÖEN: 1403051411)
adından çıxış edir (bundan sonra “Bravo”
adlandırılacaq).
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2. Tirajlı stimullaşdırıcı Lotereya Təşkilatçısının tam 2. The Lottery Organiser’s full name and registration
adı və qeydiyyat məlumatları: “MCCANNdetails: “MCCANN-ERICKSON AZERBAIJAN” Limited
ERİCKSON AZERBAİJAN” məhdud məsuliyyətli
Liability Company, TPIN# 9900033731.
cəmiyyəti, VÖEN #: 9900033731.
3. Tirajlı stimullaşdırıcı Lotoreyanın adı və növü: 3. Title and type of the lottery: STIMULATING
“MASTERCARD BRAVO ALIŞ-VERIŞINIZƏ ŞANS
LOTTERY WITH DRAW, NAMELY “MASTERCARD
QATIR”
TİRAJLI
STİMULLAŞDIRICI
ADDS CHANCE TO YOUR SHOPPING”.
LOTEREYASI.
4. Tirajlı stimullaşdırıcı Lotereya Təşkilatçısının 4. Contact number of Lottery Organiser: (+994) 55 213
07 57.
Əlaqə nömrəsi: (+994) 55 213 07 57.
5. Tirajlı stimullaşdırıcı Lotereyanın məqsədi: Bu 5. Purpose of the stimulating Lottery with draw:
Stimulating Lottery with draw is organized for 1) to
tirajlı stimullaşdırıcı lotoreyanın əsas məqsədləri
Mastercard
platformasına
dair
məlumatlılığın
increase awareness of the MasterCard platform; 2) increase
artırılması, (2) satış məntəqələrində kard vasitəsi ilə
card transaction non-cash transactions, including
köçürmələrin, yəni nağdsız əməliyyatların, həmçinin
contactless transactions and number and volume at sales
təmassız kart əməliyyatlarının və satış həcminin
points; 3) create a motivation for more sales points to join
artırılmasını stimullaşdırmaq, (3) daha çox satış
the platform.
məntəqlərinin bu platformaya qoşulmasına motivasiya
yaratmaq.
6. Bu tirajlı stimullaşdırıcı Lotoreya Azərbaycan 6. The Stimulating Lottery with draw will be held on the
Respublikası ərazisində “Bravo Supermarketlər”
territory of the Republic of Azerbaijan for consumers at
şəbəkəsindən Azərbaycan Respublikasında buraxılmış
Bravo Supermarkets chains that use MasterCard issued in
MasterCard
ilə
alış-veriş
edən
istehlakçılar
the republic of Azerbaijan (Participants) in accordance
(İştirakçılar) üçün “McCann-Erickson Azerbaijan”
with the Agency service agreement between “McCannMMC və “Azərbaycan Supermarket” MMC arasında
Erickson Azerbaijan” LLC and “Azerbaijan Supermarkets”
imzalanmış 12 dekabr 2019-cu il tarixli Agentlik
LLC signed on 12th December, 2019 (copy of the
Xidmətləri (Tapşırıq) Müqaviləsi (Müqavilənin bir
agreement is attached to the Rules).
nüsxəsi qoşmada əlavə olunur) əsasında icra
olunacaqdır.
7. Bu tirajlı stimullaşdırıcı Lotereya 17 yanvar 2020-ci il 7. The stimulating Lottery with draw will be held from 17th
- 17 yanvar 2021-ci il tarixləri ərzində Azərbaycandakı
January 2020 to 17th January 2021 at any Bravo
bütün Bravo supermarketlərində Mastercard və ya
Supermarkets in Azerbaijan by making transactions with
Maestro kartı ilə alış-veriş etməklə həyata
their MasterCard or Maestro card. For the avoidance of
keçiriləcəkdir. Qeyri müəyyənliyə yol verməmək üçün
doubt, only MasterCard/Maestro cards issued in
yalnız Azərbaycanda buraxılmış MasterCard və ya
Azerbaijan will be eligible for the purposes of the Lottery.
Maestro kartları bu tirajlı stimullaşdırıcı Lotereya üçün
keçərli olacaqdır.
Bravo supermarketlərində MasterCard və ya Maestro
(birlikdə "MC" adlanacaqdır) kartı ilə hər bir ödəniş
lotereyada iştirak etmək üçün bir (1) şans qazandıracaq.
Təmassız əməliyyatları təşviq etmək məqsədilə
İştirakçı təmassız MC ödəniş kartı ilə ödəniş edərsə,
lotereyada 10 dəfə çox iştirak etmək şansı
qazanacaqdır.
İştirakçı, stimullaşdırıcı tirajlı Lotereyada iştirak etmək
üçün aşağıda qeyd olunan, bununla qalibin seçilməsi
prosesini müəyyən edən qaydalara riayət etməlidir:

Making a payment with MasterCard or Maestro (together
referred to as “MC”) card in Bravo supermarkets will win
one (1) chance to participate in the lottery. In order to
promote contactless transactions, if a Participant makes a
payment with MC contactless, s/he will win 10-times more
chance.
In order to participate in the stimulating Lottery with draw,
the Participant shall follow the following process which is
also identified as a selection process:
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•

Bravo supermarketlərində MasterCard və ya
Maestro (birlikdə "MC" adlanacaqdır) kartı ilə
ödəniş etmək və sözügedən Lotereyada iştirak
etməyə
yazılı
şəkildə
ya
(i)
Bravo
supermarketlərində MasterCard və ya Maestro kartı
ilə ödəniş etdikdən sonra, RRN kodun (xüsusi
unikal əməliyyat kodu – lotereya bileti nömrəsi
əvəzləşdircisi) əks olunduğu ödəniş qəbzini Bravo
supermarketlərinin müştəri xidmətləri masasına
göstərərkən ona təqdim olunacaq bu stimullaşdırıcı
tirajlı Lotereya haqqında məlumatların əks
olunduğu broşuranın arxa səhifəsindəki ərizəni
doldurmaqla
və
ya
(ii)
https://www.bravomastercardlottery.com saytına
daxil olaraq Lotereyanın şərtləri barədə ətraflı
məlumat əldə edərək adını, soyadını, şəxsiyyət
vəsiqəsinin nömrəsini və RRN kodunu qeyd edib
və RRN kodunun əks olunduğu ödəniş qəbzlərinin
surətlərini əlavə etməklə və iştirak barədə ərizəni
dolduraraq razılıq verməlidir. (Əgər İştirakçı qeyd
edilən əməliyyatı digər marketlərdə həyata
keçirərsə, o sözügedən
stimullaşdırıcı tirajlı
Lotereyada iştirak edə bilməz);

•

make a payment with MasterCard or Maestro
(together referred to as “MC”) card in Bravo
supermarkets and provide consent to participate in
the stimulating Lottery with draw in writing either
(i) at Bravo supermarket’s customer services desk
by filling the form on the back side of the leaflet
which will be given to him after making the
transcation with MasterCard or Maestro card in
Bravo supermarkets and showing /presenting a
proof of the purchase, namely receipt confirming
the transaction to Bravo supermarket’s customer
services
desk
or
(ii)
accessing
https://www.bravomastercardlottery.com
where
the detailed information about the Lottery (this
Terms) is provided and adding its name, surname,
ID card number, RRN codes attaching the copy of
these payment checks with RRN codes;
(Individuals making transactions from any other
supermarkets/shops are not eligible to participate
in the said stimulating Lottery with draw);

•

Bravo supermarketlərində MasterCard və ya
Maestro kartı ilə ödəniş etdikdən sonra, RRN
kodun (xüsusi unikal əməliyyat kodu) əks
olunduğu ödəniş qəbzini Bravo supermarketlərinin
müştəri xidmətləri masasına göstərdikdən sonra
İştirakçıya onun bu stimullaşdırıcı tirajlı
Lotereyada iştirak etməyə razılıq verməsini təsdiq
edən iştirak barədə ərizə doldurulub qaytarması
üçün
təqdim
ediləcəkdir.
(
https://www.bravomastercardlottery.com saytına
daxil olaraq Lotereyanın şərtləri barədə ətraflə
məlumat almaq və iştirakını elektron qaydada
təsdiq etmək istəyən iştirakçılar RRN kodun əks
olunduğu ödəniş qəbzi (xüsusi unikal əməliyyat
kodu) Lotereya bileti əvəzləşdircisinin surətini
əlavə edərək və iştirak barədə ərizəni dolduraraq
razılıq verəcəkdir). Qeyri-müəyyənliyə yol
verməmək üçün İştirakçı müvafiq tirajın qalibi
olduqda Uduşu tələb etmək üçün Lotereya bileti
əvəzləşdiricisi olan ödəniş qəbzini saxlamalıdır.

•

upon making a payment with MasterCard or
Maestro card in Bravo supermarkets, the
Participant should show/present a proof of the
purchase, namely receipt confirming the
transaction Bravo supermarket’s customer services
desk and fill the form on the back side of the
leaflet which will be given to him there (Payment
check with RRN code (a unique transaction code
assigned by the payment system)) to receive a
participation form to fill and return confirming its
participation. (In the event that participant wishes
to register its participation online through
https://www.bravomastercardlottery.com s/he will
access the detailed information about the Lottery
there and should fill the participation from online;
For the avoidance of doubt, the Participant should
keep this Payment check with RNN code which is
the Lottery ticket subsitute with him/herself to
claim the Prize if s/he becomes a winner of the
corresponding draw.

Ödəniş qəbzinin Bravo supermarketlərində müştəri
xidmətləri masasına göstərildiyi təqdirdə, müştəri
xidmətləri masasındakı təyin edilmiş şəxs iştirakçıya
iştirak barədə ərizəni Lotereya barədə ətraflə məlumat
əldə etmək və istirakını təsdiqləmək üçün doldurulub
ona təqdim olunması üçün təqdim edəcəkdir.
İştirakçıların əməliyyatlarının RRN kodları həmin ayın
müvafiq tirajın oynanıldığı gün qalibləri müəyyən

If provided to the customer services desk at Bravo
supermarkets, the designated person at the customer
services desk shall give the Participant a participation form
leaflet for getting familiarized with Lottery terms and
confirm his/her participation by filling and returning to the
said desk. RRN codes of the Payment checks of the
Participants will be played at the Winning Wheel (lototron)
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etmək üçün lototronda oynanılacaqdır.

to identify the winners at the day of the corresponding
draw of that month.

Stimullaşdırıcı lotereyaların təşkili və keçirilməsi
Qaydalarının 3.2-ci bəndinə uyğun olaraq, 3.1-ci
bəndində qeyd edilən məlumatlar İştirakçılara kağız
daşıyıcılarında (broşura) təqdim ediləcəkdir. Broşura
İştirakçıya Bravo supermarketlərində MasterCard və ya
Maestro kartı ilə ödəniş etdikdən sonra, RRN kodun
(xüsusi unikal əməliyyat kodu) əks olunduğu ödəniş
qəbzini Bravo supermarketlərinin müştəri xidmətləri
masasına göstərərkən ona təqdim olunacaqdır.

In accordance with Clause 3.2 of the Rules of Organising
and Conduct of the Stimulating Lotteries, the information
specified in Section 3.1 of the said Rules will be provided
to the Participants on leaflets. The Leaflet will be
presented to the Participant at Bravo supermarket’s
customer services desk after making the transaction with
MasterCard or Maestro card in Bravo supermarkets and
showing /presenting a proof of the purchase, namely
receipt confirming the transaction to Bravo supermarket’s
customer services desk.

8. Tirajlı stimullaşdırıcı Lotereyanın başlanma tarixi: 8. Start date of the stimulating Lottery: 17th January, 2020
“17” yanvar 2020-ci il saat 10:00-dan (Bakı vaxtı).
at 10:00 a.m. (Baku time).
9. Tirajlı stimullaşdırıcı Lotereyanın bitmə tarixi: “17” 9. End date of the stimulating Lottery: 17th January, 2021
yanvar 2021-ci il 22:00-dək (Bakı vaxtı).
at 22:00 p.m. (Baku time).
10. Tirajlı stimullaşdırıcı Lotereyanın biletini əvəz edən 10. The other data carriers equivalent to the stimulating
digər məlumat dasıyıcısı: İştirakçıların istənilən Bravo
Lottery ticket: payment receipts reflecting RRN codes of
supermarketlərində MasterCard və ya Maestro kartları
the transactions made at any Bravo supermarkets via
vasitəsi ilə edilən əməliyyatların RRN kodları lotereya
MasterCard or Maestro cards of the Participants are the
biletini əvəz edən digər məlumat dasıyıcısı hesab edilir
other data substitute of the stimulating Lottery ticket.
və hər bir iştirakçıya əməliyyatların sayından asılı
Depending on the number of the transactions made each
olaraq tirajlı stimullaşdırıcı lotereyada iştirak etmək
participant will get a chance to participate in the Lottery.
şansı qazanacaq.
11. Tirajlı stimullaşdırıcı Lotoreyanın İştirakçıları: 18 yaş 11. Participants of the stimulating Lottery with draw:
və daha yuxarı yaşda olan, 17 yanvar 2020-ci il 17
Voluntary Consumers (aged 18 years and older) that makes
yanvar 2021-ci il tarixlərində Bravo supermarketlərində
transactions with MasterCard or Maestro cards at Bravo
MasterCard və ya Maestro kartları ilə əməliyyatlar
supermarkets during the period of 17th January to 17th
edən könüllü istehlakçılar İştirakçı hesab ediləcəklər.
January 2021.
12. Hər adi əməliyyatın RRN kodu 1 (bir)
tirajlı 12. The RRN code of each regular transaction is regarded
stimullaşdırıcı lotereya bileti nömrəsi kimi müəyyən
as 1 (one) lottery ticket, the RNN code of Contactless
edilir , her Kontaktsiz əməliyyatın RRN kodu isə 10
transaction is regarded as 10 (ten) lottery tickets and each
(on) tirajlı stimullaşdırıcı lotereya bileti nömrəsi kimi
of these numbers is other data carriers equivalent to the
müəyyən edilir və bu nömrələrin hər biri tirajlı
stimulating Lottery ticket with 1 (one) winning chance,
stimullaşdırıcı Lotoreyanın biletini əvəz edən digər
and is drawn after five days from 17th of the following
lotereya məlumat dasıyıcısı hesab edilməklə, hər ay
month (on 22nd of the following month) between 12:00oynanılan tirajlı stimullaşdırıcı lotereya üçün növbəti
13:00 as one (1) draw).
ayın 17-sindən beş gün sonra (hər növbəti ayın 22-si)
tirajın oynayılma tarixi saat 12:00-13:00 raddələrində
bir (1) tiraj olaraq təsədüfi seçim aparılacaqdır.
13. Hər növbəti ayın 17-sindən beş gün sonra (hər növbəti 13. After five days from 17th of the following month (on 22nd
ayın 22-si) saat 12: 00-13: 00 radələrində Bravo
of the following month) between 12:00-13:00 in Bravo
“Köroğlu” hipermarketində, yuxarıdakı bənddə
“Koroglu” hypermarket, in accordance with the conditions
göstərilən şərtlərə uyğun olaraq, Lotereya Operatoru
set out in the clause hereinabove, the Lottery Operator
(Lotereya Təşkilatçısının təyin olunmuş nümayəndəsi)
(shall mean designated representative of the Lottery
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Lotereya bileti əvəzləyiclərində əks olunan RRN kodun
əks olunduğu kağız məlumat daşıyıcılarını Lototrona
daxil edir. Qalibləri müəyyənləşdirmək üçün Lototronu
hərəkətə gətirərək iki ədəd Lotereya bileti
əvəzləyicisini
Lototrondan
çıxarır.
Lototronun
hərəkətinin hər hansı şəkildə maneə olarsa, Lototronun
hərəkəti dərhal dayandırılmalı və Lotereya Operatoru
prosesi
yenidən
başlatmalıdır.
Uduşun
müəyyənləşdirilməsində Lototronun nəticəsi qəti və
məcburi xarakter daşıyır.

Organiser) shall put the Lottery ticket substitutes
(collected paper database in which RRN code of receipts is
reflected) to the Winning Wheel and start spinning the
Winning Wheel and take two Lottery ticket substitute out
of the Winning Wheel to identify the Winners. If Winning
Wheel’s operation is prevented in any way, the Winning
Wheel must be stopped immediately and the Lottery
Operator must restart the process. The result of the
Winning Wheel as to the identification of the Prize is final
and binding.

14. Hər bir əməliyyat sahibinə 1 uduş şansı verir. Beləki, 14. Each transaction gives the owner one chance of winning.
İştirakçı Bravo supermarketlərində alış-veriş edərkən
Thus, the more a Participant performs transactions with
Mastercard və Maestro kartları ilə əməliyyatlar nə
Mastercard and Maestro cards when shopping at Bravo
qədər çox etsə, qazanma şansları bir o qədər yüksək
supermarkets, the higher their chances of winning.
olar.
15. “McCann-Erickson Azerbaijan” MMC-nin və / və ya 15. “McCann-Erickson Azerbaijan” LLC’s employees and/or
Azərbaycan Supermarket MMC-nin işçiləri və o
“Azerbaijan Supermarkets” LLC’s employees as well as
cümlədən də, onların ailə üzvləri bu tirajlı
their family members cannot participate in the stimulating
stimullşadırıcı lotoreyada iştirak edə bilməzlər.
lottery with draw.
16. İyun və dekabr ayları (sözügedən aylarda bir qalib və 16. There will be 2 winners (and 4 alternative winners – each
bir subsidiar qalib olacaq) istisna olmaqla tirajlı
winner has one alternative in case of failure to turn up on
stimullaşdırıcı lotereyının hər aylıq tirajı üçün 2 qalib
time) of the stimulating lottery with draw for each month
(və 4 subsidiar qalib – beləki, hər bir qalib vaxtında
except June and December which will be single winner and
Uduşu tələb etmədiyi hallarda) növbəti ayın 17-sindən
one alternative (default) winner, who will be determined
beş gün sonra (hər növbəti ayın 22-si) saat 12:00-13:00
after five days from 17th of the following month (on 22nd of
radələrində
Bravo
“Köroğlu”
hipermarketində
the following month) between 12:00-13:00 by Lottery
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun
Organizer/Operator in Bravo “Koroglu” hypermarket at in
olaraq
Lotereya
Təşkilatçısı
tərəfindən
accordance with the legislation of the Republic of
müəyyənləşdiriləcəkdir.
Azerbaijan.
17. Cəmi 12 (on iki) tiraj (ilk tiraj yanvar ayı üçün 22 17. There will be 12 (twelve) draws (one per each month
fevral 2020-ci ildən başlayacaq və son tiraj dekabr ayı
starting from 22nd February 2020 for the month of January
üçün 2021-ci il yanvarın 22-də bitməklə hər ay üçün)
and ending 22nd of January 2021 for the month of
və müvafiq olaraq 22 (iyirmi iki) qalib olacaq. Hər bir
December 2020) in total and 22 (twenty-two) winners
tiraj aşağıdakı kimi oynanacaq:
accordingly. Each draws will be played as follows:
Yanvar ayı üçün 1 tiraj (tiraj 17 yanvar 17 fevral
tarixlərini əhətə edir) - 22 fevral saat 12: 00-13: 00
radələrində;
Fevral ayı üçün 2-ci tiraj (tiraj 18 fevral 17 mart
tarixlərini əhətə edir) - 22 mart, saat 12: 00-13: 00
radələrində;
Mart ayı (tiraj 18 mart 17 aprel tarixlərini əhətə edir) 22 aprel üçün 3-cü tiraj saat 12: 00-13: 00 radələrində;
Aprel ayı üçün 4-cü tiraj (tiraj 18 aprel 17 may
tarixlərini əhətə edir) - 22 May saat 12: 00-13: 00
radələrində;
May ayı üçün 5-ci tiraj (tiraj 18 may 17iyun tarixlərini
əhətə edir) - 22 iyun saat 12: 00-13: 00radələrində;
İyun ayı üçün 6-cı tiraj (tiraj 17 yanvar 17 iyul
tarixlərini əhətə edir) - 22 iyul saat 12: 00-13: 00

1st draw for the month of January (which includes 17th
January till 17th February) 22 February at 12:00-13:00;
2nd draw for the month of February (which includes 18th
February till 17th March) – 22 March at 12:00-13:00;
3rd draw for the month of March (which includes 18th
March till 17th April) – 22 April at 12:00-13:00;
4th draw for the month of April (which includes 18th April
till 17th May) – 22 May at 12:00-13:00;
5th draw for the month of May (which includes 18th May till
17th June) – 22 of June at 12:00-13:00;
6th draw for the month of June (which includes 17th
January till 17th July) – 22 July at 12:00-13:00;
7th draw for the month of July (which includes 18th July till
17th August) – 22 August at 12:00-13:00;
8th draw for the month of August (which includes 18th
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August till 17th September) – 22 September at 12:00-13:00;
9th draw for the month of September (which includes 18th
September till 17th October) – 22 October at 12:00-13:00;
10th of draw for the month of October (which includes 18th
October till 17th November) – 22 November at 12:0013:00;
11th draw for the month of November (which includes 18th
November till 17th December) – 22 December at 12:0013:00;
12th draw for the month of December (which includes 18th
July 2020 till 17th January 2021) – 22 January 2021 at
12:00-13:00.

radələrində;
İyul ayı üçün 7-ci tiraj (tiraj 18 iyul 17 avqust
tarixlərini əhətə edir) - 22 avqust saat 12: 00-13: 00
radələrində;
Avqust ayı üçün 8-ci tiraj (tiraj 18 avqust 17 sentyabr
tarixlərini əhətə edir) - 22 sentyabr saat 12: 00-13: 00
radələrində;
Sentyabr ayı üçün 9-cu tiraj (tiraj 18 sentyabr 17
oktyabr tarixlərini əhətə edir) - 22 oktyabr saat 12: 0013: 00 radələrində;
Oktyabr ayı üçün 10 tiraj (tiraj 18 oktyabr 17 noyabr
tarixlərini əhətə edir) - 22 Noyabr saat 12: 00-13: 00
radələrində;
Noyabr ayı üçün 11-ci tiraj (tiraj 18 noyabr 17 dekabr
tarixlərini əhətə edir) - 22 dekabr saat 12: 00-13: 00
radələrində;
Dekabr ayı üçün 12-ci tiraj (tiraj 18 iyul 2020-ci il 17
yanvar 2021-ci il tarixlərini əhətə edir) – 22 yanvar
2021-ci il saat 12: 00-13: 00 radələrində.

Qaliblərin uduş fondu aşağıdakı qaydada müəyyən Winners' prizes are defined as follows:
edilir:
-

Yanvar ayı üçün 1-ci qalib: 1 (bir) ədəd dəyəri
1778AZN olmaqla Apple iPhone XS 64GB mobil
telefonu;

-

Yanvar ayı üçün 2-ci qalib: 1 (bir) ədəd dəyəri
1778 AZN olmaqla Apple iPhone XS 64GB mobil
telefonu;

-

-

-

-

1st Winner for January: 1 (one) pcs Apple iPhone XS
64GB mobile phone with the unit cost of 1778 AZN;

-

2nd winner for January: 1 (one) pcs Apple iPhone XS
64GB mobile phone with the unit cost of 1778 AZN
AZN;

Fevral ayı üçün 1-ci qalib:1 (bir) ədəd dəyəri
1778AZN olmaqla Apple iPhone XS 64GB mobil
telefonu;

-

1st winner for February: 1 (one) pcs Apple iPhone XS
64GB mobile phone with the unit cost of 1778AZN;

Fevral ayı üçün 2-ci qalib:1 (bir) ədəd dəyəri
1778AZN olmaqla Apple iPhone XS 64GB mobil
telefonu;

-

2nd winner for February: 1 (one) pcs Apple iPhone XS
64GB mobile phone with the unit cost of 1778AZN;

-

1st Winner for March: 1 (one) pcs Apple iPhone XS
64GB mobile phone with the unit cost of 1778AZN;

-

2nd winner for March: 1 (one) pcs Apple iPhone XS
64GB mobile phone with the unit cost of 1778AZN;

-

1st Winner of April: 1 (one) pcs Apple iPhone XS 64GB
mobile phone with the unit cost of 1778AZN;

-

2nd winner for April: 1 (one) pcs Apple iPhone XS 64GB
mobile phone with the unit cost of 1778AZN;

Mart ayı üçün 1-ci qalib:1 (bir) ədəd dəyəri
1778AZN olmaqla Apple iPhone XS 64GB mobil
telefonu;

-

Mart ayı üçün 2-ci qalib:1 (bir) ədəd dəyəri
1778AZN olmaqla Apple iPhone XS 64GB mobil
telefonu;

-

Aprel ayı üçün 1-ci qalib:1 (bir) ədəd dəyəri
1778AZN olmaqla Apple iPhone XS 64GB mobil
telefonu;

-

Aprel ayı üçün 2-ci qalib:1 (bir) ədəd dəyəri 1778
AZN olmaqla Apple iPhone XS 64GB mobil
telefonu;
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-

May ayı üçün 1-ci qalib:1 (bir) ədəd dəyəri
1778AZN olmaqla Apple iPhone XS 64GB mobil
telefonu;

-

1st Winner for May: 1 (one) pcs Apple iPhone XS 64GB
mobile phone with the unit cost of 1778AZN;

-

May ayı üçün 2-ci qalib:1 (bir) ədəd dəyəri
1778AZN olmaqla Apple iPhone XS 64Gbmobil
telefonu;

-

2nd winner for May: 1 (one) pcs Apple iPhone XS 64GB
mobile phone with the unit cost of 1778 AZN;

-

İyun ayı üçün bir qalib:1 (bir) ədəd dəyəri 58.000
AZN olmaqla Lexus UX avtomobili, 4 qapılı
2.5L, benzin, (181 a.g.) 6 sürətli, avtomat (4X2);
(bu tirajda bütün yanvar –may tarixlərində edilən
alış-verişlər zamanı əldə olunan RRN kodları
oynanılacaqdır)

-

Single winner for June: 1 (one) pcs Lexus UX with 4
doors, 2.5L, petrol, (181 a.g.) 6 speed, automate (4X2)
the unit cost of 58,000 AZN; (January-May RRN codes
are participating in the draw)

-

İyul ayı üçün 1-ci qalib:1 (bir) ədəd dəyəri 1778
AZN olmaqla Apple iPhone XS 64GB mobil
telefonu;

-

1st Winner of July: 1 (one) pcs Apple iPhone XS 64GB
mobile phone with the unit cost of 1778AZN;

-

İyul ayı üçün 2-ci qalib:1 (bir) ədəd dəyəri
1778AZN olmaqla Apple iPhone XS 64GB mobil
telefonu;

-

2nd Winner of July: 1 (one) pcs Apple iPhone XS 64GB
mobile phone with the unit cost of 1778 AZN;

-

Avqust ayı üçün 1-ci qalib:1 (bir) ədəd dəyəri
dəyəri 1778 AZN olmaqla Apple iPhone XS 64GB
mobil telefonu;

-

1st winner of the month of August: 1 (one) pcs Apple
iPhone XS 64GB mobile phone with the unit cost of
1778 AZN;

-

Avqust ayı üçün 2-ci qalib:1 (bir) ədəd dəyəri
1778AZN olmaqla Apple iPhone XS 64GB mobil
telefonu;

-

2nd winner for August: 1 (one) pcs Apple iPhone XS
64GB mobile phone with the unit cost of 1778AZN;

-

Sentyabr ayı üçün 1-ci qalib:1 (bir) ədəd dəyəri
1778AZN olmaqla Apple iPhone XS 64GB mobil
telefonu;

-

1st Winner for September: 1 (one) pcs Apple iPhone XS
64GB mobile phone with the unit cost of 1778AZN;

-

Sentyabr ayı üçün 2-ci qalib:1 (bir) ədəd dəyəri
1778AZN olmaqla Apple iPhone XS 64GB mobil
telefonu;

-

2nd winner for September: 1 (one) pcs Apple iPhone XS
64GB mobile phone with the unit cost of 1778AZN;

-

Oktyabr ayı üçün 1-ci qalib:1 (bir) ədəd dəyəri
1778AZN olmaqla Apple iPhone XS 64GB mobil
telefonu;

-

1st Winner for October: 1 (one) pcs Apple iPhone XS
64GB mobile phone with the unit cost of 1778AZN;

-

Oktyabr ayı üçün 2-ci qalib:1 (bir) ədəd dəyəri
1778AZN olmaqla Apple iPhone XS 64GB mobil
telefonu;

-

2nd winner for October: 1 (one) pcs Apple iPhone XS
64GB mobile phone with the unit cost of 1778AZN;

-

Noyabr ayı üçün 1-ci qalib:1 (bir) ədəd dəyəri
1778AZN olmaqla Apple iPhone XS 64GB mobil
telefonu;

-

1st Winner for November: 1 (one) pcs Apple iPhone XS
64GB mobile phone with the unit cost of 1778AZN;

-

Noyabr ayı üçün 2-ci qalib:1 (bir) ədəd dəyəri
1778AZN olmaqla Apple iPhone XS 64GB mobil

-

2nd winner for November: 1 (one) pcs Apple iPhone XS
64GB mobile phone with the unit cost of 1778AZN;
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telefonu;
-

Dekabr ayı üçün bir qalib:1 (bir) ədəd dəyəri
58.000 AZN olmaqla Lexus UX avtomobili 4
qapılı
2.5L, benzin, (181 a.g.) 6 sürətli,
avtomat (4X2); (bu tirajda bütün iyun-yanvar
2021-ci il tarixlərində edilən alış-verişlər zamanı
əldə lunan RRN kodları oynanılacaqdır).

Eyni zamanda, uduşların bu qaliblər tərəfindən
qəbulundan imtina olunduqda subsidiar 4 (dörd) qalib
təyin olunacaqdır. tirajlı stimullaşdırıcı Lotoreyanın
qalibləri tiraj oynanıldıqdan sonra həmin gün rəsmi
internet
səhifəsində
elan
ediləcəklər:
https://www.bravomastercardlottery.com

-

Single winner for December: 1 (one) pcs Lexus UX car
with 4 doors, 2.5L, petrol, (181 a.g.) 6 speed, automate
(4X2) the unit cost of 58,000 AZN; (June 2020- January
2021 RRN codes are participating in the draw).

-

In addition, 4 (four) subsidiary winners will be determined in
case of non-utilization of the prizes by the winners. The
winners of the lottery will be announced on the same day when
the draw will be played on the following webpage at:
https://www.bravomastercardlottery.com

18. Tirajlı stimullaşdırıcı Lotoreyada oynanılan Uduş
18. The Prizes of the stimulating lottery with draw are the
Fondu aşağıdakılardan ibarətdir:
following:
20 (iyirmi) ədəd hər birinin dəyəri 1.778 AZN
olmaqla Apple iPhone XS 64GB mobil telefonu və 2
(iki) ədəd hər birinin dəyəri 58.000 AZN olmaqla
Lexus UX avtomobili.

20 (twenty) pcs Apple iPhone XS 64GB mobile phone
with the unit cost of 1.778 AZN and 2 (two) pcs Lexus
UX car with the unit cost of 58,000 AZN.

Uduşlar pul ödənişləri ilə əvəzləşdirilə bilməz.

The prizes cannot be replaced with money.

19. Uduşlar tirajlı stimullaşdırıcı Lotoreyanın başlanma
19. The prizes are determined by the Organizer before the
tarixindən öncə Təşkilatçı tərəfindən müəyyən edilir.
stimulating Lottery with draw starts.
20. Uduşlu lotereya bileti əvəzləyicisinin (lotereya
biletinə bərabər tutulan digər kağız daşıyıcısı) 20. Acceptance of the winning lottery ticket substitutes
(other paper data carriers equalent to the lottery
Lotereya Təşkilatçısı tərəfindən qəbulu uduş
tickets) by the Lottery Organizer will commence no
fondunun oynanıldığı tarixdən etibarən 7 (yeddi) iş
later than 7 (seven) working days after the end date of
günündən gec olmayaraq başlanacaq və 90 (doxsan)
the draw and will last within 90 (ninety) working days.
iş günü ərzində davam edəcəkdir. Lotereya
The Organizer should present to the winners the prizes
Təşkilatçısı müraciətlər qəbul edildikdən sonra
within 10 (ten) working days after the acceptance of
uduşları 10 iş günü ərzində qalib şəxslərə
their requests.
verəcəkdir.
21. Qaliblər öz Uduşlarını əldə etmək üçün (i) uduşlu
lotereya bileti əvəzləyicisinin və (ii) şəxsiyyət 21. The winners must apply to the Organizer of the Lottery
(“McCann-Erickson Azerbaijan” LLC) with (i) the
vəsiqələri ilə birlikdə tirajlı stimullaşdırıcı Lotoreya
corresponding lottery ticket substitutes and (ii) with their
Təşkilatçısına (“McCann-Erickson Azərbaijan” MMCID cards in order get their Prizes.
yə) müraciət etməlidirlər.
22. Tirajlı stimullaşdırıcı Lotoreyanın qalibi 18 yaş və daha
yuxarı yaşda olmalı, qalib və o cümlədən də qalibi 22. The winner of the stimulating Lottery with draw should
not be younger than 18 and he/she and accompanying
müşayiət edən şəxslər Azərbaycan Respublikası
person should have right in accordance with the legislation
qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olmalı və eyni
of the Republic of Azerbaijan and must submit those
zamanda
tələb
olunan
sənədləri
Lotereya
documents when requested by the Lottery Organizer.
Təşkilatçısının tələbi əsasında ona təqdim etməlidirlər.
Persons not having the required documents for receiving
Müvafiq uduşları əldə etmək üçün tələb olunan
the Prizes or having problems with documents are
sənədləri olmayan, əldə olunmasına dair problemləri
responsible for getting those documents. They cannot
olan şəxslər bu sənədlərin əldə olunmasına dair birbaşa
demand getting those documents or their expenses from
olaraq özləri məsuldurlar.
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the Organizer.
23. Lotereya Təşkilatçısı və ya Bravo qalibin və ya onu
müşayiət edən şəxslərin fərdi məlumatlardan, şəkilləri, 23. The Lottery Organizer and/or Bravo may use any personal
adları, videoları və s. məlumatlarından reklam,
data, image, name, photo, video, etc of the winner and the
promosyon məqsədləri üçün və o cümlədən digər
accompanying person for any kinds of advertising,
məlumatların hər hansı media vasitəsilə, sosial mediada
promotional and other materials through any kinds of
və digər reklam kanalları ilə onlardan yazılı qaydada
media, social media and other advertisement channels only
icazə alındığı təqdirdə istifadə edə bilərlər.
upon receipt of their written consent in this regard.
24. Tirajlı stimullaşdırıcı Lotoreya haqqında ətraflı
məlumat
“Facebook” sosial
şəbəkəsində və 24. Detailed information about the stimulating Lottery with
https://www.bravomastercardlottery.com
internet
draw shall be issued through “Facebook” social network
səhifəsi vasitəsilə, həmçinin broşuralarda elan
and
on
official
webpage
of
Bravo
ediləcəkdir.
(https://www.bravomastercardlottery.com ) as well as in
the leaflets.
25. Tirajlı stimullaşdırıcı Lotoreya Qaydaları, tirajlı
stimullaşdırıcı lotoreyanın başlanmasından öncədən, 25. The stimulating Lottery with draw Rules will be
eyni zamanda tirajlı stimullaşdırıcı lotoreyanın bitmə
announced before the beginning of the Lottery as well as
tarixi haqqında məlumat və uduş fondunun oynanılması
information about its ending and prize fund drawing will
haqqında məlumat “Facebook” sosial şəbəkə vasitəsi
be announced via official “Facebook” social network
ilə
elan
ediləcəkdir:
webpage https://www.bravomastercardlottery.com web(https://www.bravomastercardlottery.com ).
site.
26. Bu Qaydalar çərçivəsində tənzimlənməyən məsələlər
Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyinə 26. Issues not covered by these Rules are regulated by the
əsasən həll ediləcəkdir.
Lotereya Təşkilatçısı
relevant legislation of the Republic of Azerbaijan on
Azərbaycan
Respublikasının
müvafiq
lotteries. The Lottery Organiser reserves its right to amend
qanunvericiliyində müəyyən edilmiş tələblərə cavab
these Terms at any time provided that the Lottery
verdiyi təqdirdə istənilən vaxt bu şərtlərə dəyişiklik
Organiser meets the requirements set out in the relevant
etmək hüququnu özündə saxlayır.
legislation of the Republic of Azerbaijan.
27. Bu tirajlı stimullaşdırıcı Lotoreyanın təşkili məqsədilə
əldə olunan şəxsi məlumatlar üzrə nəzarət Təşkilatçıya 27. Lottery Organizer acts as data controller in relation to
məxsusdur. Bu tirajlı stimullaşdırıcı Lotoreyanın təşkili
personal data collected and processed for the purpose of
məqsədilə əldə olunan məlumatlar Təşkilatçı tərəfindən
this stimulating Lottery with draw. Any personal data
yalnız bu tirajlı stimullaşdırıcı lotoreyanın məqsədləri
provided in the context of the stimulating Lottery with
üçün istifadə olunacaqdır, xüsusilə də qaliblərin elan
draw will be used by the Organizer only for the purposes
edilməsi, uduşların təqdim edilməsi və tirajlı
of organizing the Lottery, in particular for announcing
stimullaşdırıcı Lotoreyanın yerli və xarici media
winners, handing over prizes and promoting the
kanalları vasitəsilə təşviqinə xidmət edəcəkdir.
Stimulating Lottery with draw through internal and
Lotereya Təşkilatçısı tərəfindən şəxsi məlumatların
external media channels. Lottery Organizer will process
istifadəsi və qorunması Azərbaycan Respublikasının
personal data in accordance with the local laws of
yerli qanunvericiliyinin tətbiqi predmeti olacaqdır.
Azerbaijan Republic. For further information, please refer
Daha
ətraflı
məlumat
üçün
to https://www.bravomastercardlottery.com. In the event
https://www.bravomastercardlottery.com
səhifəsinə
that the participant wishes to access, amend or delete
istinad edə bilərsiniz. İştirakçı bu tirajlı stimullaşdırıcı
her/his personal data submitted in the context of the
Lotoreya çərçivəsində ona məxsus olan məlumatın
stimulating Lottery with draw, s/he should contact the
silinməsi, dəyişdirilməsi və ya əldə olunmasını arzu
Lottery Organizer. [e-mail: info@mccann.az].
edərsə, müvafiq tələbi ilə bağlı lotereya Təşkilatçısına
müraciət etməlidir. [e-poçt: : info@mccann.az ].

9 / 10

Telefon: (+994) 55 213 07 57

Phone: (+994) 55 213 07 57
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