
 
"Marrone Rosso ұсынған «Жарқын күнге дайын бол» науқанын өткізудің Ресми 
Ережелері  
  
14 мамыр 2021 ж. бастап Алматыдағы Marrone Rosso кофеханасында, Visa премиум-
картасымен емес, 3000 (үш мың) теңгеден жоғары төлем жасаған əрбір қонақ бір Латте 
кофесін немесе Құлпынай шайын тегін алу мүмкіндігіне ие болады.  
Науқан Marrone Rosso Алматы кофеханасының барлық жұмыс уақытында жарамды. 
Науқан тек жеке тұлғалар үшін жарамды.  
Сыйлыққа тегін шай немесе кофе алу үшін клиент тапсырыс/шот бойынша физикалық 
премиум емес (general) Visa картасымен немесе кассирге телефон экранында Visa 
картасын көрсетіп, телефон арқылы төлеуі қажет.  
Ұсыныс тек Қазақстандағы Алматы қ. Marrone Rosso-да жарамды.    
Сатып алушы Науқан шарттарына сай премиум емес Visa картасымен төлем кезінде 
өзі таңдаған бір шай немесе кофе алады.   
Сатып алушы тегін шай немесе кофені тек тапсырыс жасалған Қазақстандағы Алматы 
қ. Marrone Rosso кофеханасынан жəне тек Науқан шарттарына сəйкес тапсырыс 
төленген күні ғана ала алады.     
Бір чек бойынша тек 1 (бір) тегін шай немесе кофе алуға болады.  
Бір клиент ұсынысты күніне 1 рет қана қолдана алады.    
Егер сатып алушы Visa картасын ұсынбаса жəне осы картамен төлем жасамаса, онда 
ол тегін шай немесе кофе алу мүмкіндігіне ие бола алмайды.     
Тегін Құлпынай шайы немесе Латте кофесі түріндегі мақтаулардың саны  – шектеулі.   
Ұйымдастырушы Науқанды кез келген уақытта тоқтату немесе ұзарту, сондай-ақ осы 
Ресми Ережелерді қалауынша өзгерту құқығын өзіне қалдырады.    
Ұйымдастырушы Науқан бойынша ұсынған Тегін Құлпынай шайы немесе Латте кофесі 
ешқандай жағдайда сатуға, қайтаруға, ауыстыруға немесе қайта сатуға жатпайды.     
Ұйымдастырушы Науқан бойынша ұсынған Тегін Құлпынай шайы немесе Латте кофесі 
ешбір жағдайда олардың құнының ақшалай баламасына ауыстырылуға жатпайды.    
Науқанға қатысу арқылы сіз автоматты түрде осы Ресми Ережелердің мəтінін мұқият 
оқып шыққаныңызды растайсыз жəне Ресми Ережелердің шарттарымен ешқандай 
шектеусіз жəне ерекшеліксіз сөзсіз келісесіз.    
Науқан Visa Infinite, Visa Signature, Visa Platinum премиум карталарына таралмайды. 
* Ұйымдастырушы кез-келген уақытта тегін Құлпынай шайын немесе Латте кофесін 
беруді тоқтатуға, сондай-ақ осы Ресми Ережелерге өз қалауынша өзгертулер енгізуге 
құқылы. 
 


