
“Olimpiya qələbələri harada, mükafatlar orada!” 
 
PROMO-AKSİYASININ KEÇİRİLMƏ QAYDALARI VƏ  İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ 
 

 
1. Promo-aksiyanın təşkilatçıları: Wolt, İzmir küç. 8, Hyatt Tower 2, 4-cü mərtəbə, Bakı, VÖEN 

1404631321 (bundan sonra “Təşkilatçı”) 
 

2. Promo-aksiyanın adı:  
Təşkilatçının keçirdiyi Promo-aksiya “Olimpiya qələbələri harada, mükafatlar orada!” adlanır. 

 
3. Promo-aksiyanın keçirildiyi ərazi:  
3.1. “Olimpiya qələbələri harada, mükafatlar orada!” Promo-aksiyası Wolt tətbiqi 

vasitəsilə xidmət göstərilən Azərbaycan Respublikası bölgələrində keçirilir. 
 

4. Promo-aksiyanın başlama və bitmə vaxtı:  
Promo-aksiya 2021-ci ilin 23 iyul-23 avqust tarixləri ərzində keçirilir. 

         
5. Promo-aksiyanın İştirakçıları:  
5.1. Promo-aksiyada Visa kartı ilə Wolt tətbiqində restorandan/kafedən/mağazadan 

sifariş etmiş hər kəs iştirak edir və hədiyyə qazanır.  
5.2. Promo-aksiyada Təşkilatçı ilə əməkdaşlıq edənlər, bu şəxslərin həyat yoldaşları, yaxın 

qohumları iştirak edə bilməzlər.  
 

6. Promo-aksiya 23 iyul-23 avqust 2021-ci il (daxil olmaqla) tarixləri ərzində aşağıdakı qaydada 
keçirilir:  

6.1. Visa bank ödəniş kartlarından birini istifadə etməklə Wolt tətbiqi vasitəsilə sifariş 
etmiş iştirakçılar 1 AZN məbləğində keşbek qazanır.  

6.2.  Visa bank ödəniş kartlarından birini istifadə etməklə 1 həftə ərzində ən azı 4 müxtəlif 
restorandan/kafedən/mağazadan sifariş etmiş hər bir iştirakçı hədiyyə qazanır.  

6.3. Promo-aksiya müddəti ərzində ən çox sifariş etmiş iştirakçılar əsas hədiyyələrin sahibi 
olur.  

6.4. Promo-aksiyada iştirak etməmişdən əvvəl qaydalarla tanış olmaq mütləqdir. 
 

7. Mükafat fondunun tərkibi və həcmi: 
Promo-aksiyanın mükafat fondu Təşkilatçının mülkiyyəti və pul vəsaitləri hesabına 
formalaşdırılıb. Mükafat fondu ibarətdir:   

Məhsul Say Foto 

Əsas hədiyyə televizor PANASONIC TX-
43HXR900 2  



Əsas hədiyyə smartfon - Samsung Galaxy 
S20 FE (SM-G780F) Blue 128 GB 

3  

Səyahət çantası v.2 50 

 

 
Spiker 100 

 

Noutbuk çantası v. 
2 100 

 

İdman dəsmalı 250 

 
  

 

Çanta 250 

 

Mayka 250 

 

Kartholder 500 

 

 
 
 
 
 
 

8. Hədiyyə qazanmış iştirakçıların məlumatlandırılması, hədiyyənin verilmə tarixi, vaxtı və 
qaydası:  

8.1. Hər həftə sonunda Təşkilatçı təmsilçisi həftənin qazananlarına 7 gün ərzində zəng və 
ya SMS vasitəsi ilə məlumat verir. 

8.1.1.  Mükafatı qazananlar 10-cu ofis, English Yard, Məmməd Araz 25A, Bakı, Azərbaycan 
ünvanına saat 12:00-dan 19:00-dək qazandıqları həftədən sonra 30 gün ərzində  



müraciət etməlidirlər. Mükafatı almaq üçün müraciət edərkən iştirakçı şəxsiyyət 
vəsiqəsini təqdim etməlidir.   

8.1.2. İştirakçı mükafatı almaq üçün lazımlı tələbləri yerinə yetirmədikdə Təşkilatçı və Təmsilçisi 
buna görə məsuliyyət daşımır. 

8.1.3.  İştirakçı Təşkilatçının göstərdiyi tarixədək mükafatı götürmədikdə (köçdüyünə, yaşayış 
yerini və telefonunu dəyişdiyinə, xəstəliyə görə) mükafat Promo-aksiya təşkilatçısına 
keçir.  

8.2. Mükafatın dəyəri məbləğində pul kompensasiyası həyata keçirilmir. 
8.3. İştirakçı mükafatı almaq hüququnu üçüncü şəxsə vermək haqqına malik deyil. 
8.4. 1 İştirakçı mükafatı yalnız 1 dəfə qazana bilər. 
8.5. Mükafatı almağa iddialı Promo-aksiya İştirakçısı onu almaq üçün Təmsilçinin təqdim 

etdiyi bütün lazımlı sənədləri imzalamağı və doldurmağı, Qaydalarda nəzərdə tutulmuş 
bütün şərtləri, həmçinin, mükafatı almaq üçün lazım olan formallıqları yerinə yetirməyi 
öhdəsinə götürür. 

8.6. Promo-aksiyanın Təşkilatçısı və Təmsilçisi Mükafatlar İştirakçılara verildikdən sonra 
yaranmış zədələnmə və istismar halları ilə bağlı hər hansı bir riskə görə məsuliyət daşımır. 

 
9. Promo-aksiyanın şərtləri və nəticələri barədə məlumat vermə qaydaları: 

Promo-aksiyanın keçirilmə qaydaları Promo-aksiya başlamazdan əvvəl www.visa.com.az saytında, 
həmçinin, Visa-nın Facebook və Instagram  səhifələrində və Wolt tətbiqində yerləşdirilir.  
 

10. Promo-aksiyanın ümumi şərtləri: 
10.1. Promo-aksiyada iştirak edən iştirakçı Qaydalarla və Promo-aksiyada iştirakın bütün şərtləri 

ilə tanış olduğunu və razılaşdığını təsdiqləyir. 
10.2. Təşkilatçının Promo-aksiyanın keçirilməsi məsələləri ilə bağlı bütün qərarları, həmçinin, 

Promo-aksiyanın nəticələri qəti hesab olunacaq və bütün iştirakçılara aid ediləcək. 
10.3. Promo-aksiyanın nəticələri qəti hesab olunacaq və heç bir mübahisənin obyektinə 

çevrilməyəcək. 
10.4. İştirakçılar Promo-aksiyada iştirak edərək adlarının, ata adlarının, soyadlarının, şəkillərinin 

iştirakçıya heç bir  uduş verilmədən Təşkilatçı tərəfindən reklam məqsədlərində istifadə ediləcəyinə 
razılıq verirlər. Həmçinin, İştirakçılar Promo-aksiya barədə reklam xarakterli müsahibələr verməyə 
də razılaşırlar. 

10.5. İştirakçıların təşkilatçılıq və mükafatın verilməsi ilə əlaqəli mümkün bütün iddiaları 10-cu ofis, 
English Yard, Məmməd Araz 25A, Bakı, Azərbaycan ünvanında yerləşən Promo-aksiya Təşkilatçısının 
Təmsilçisinə ünvanlanmalıdır. 
Təşkilatçı və Təmsilçi iştirakçılar və mükafat almağa namizədlər arasında qazanılmış mükafatın 
sahibinin aydınlaşdırılması ilə bağlı mübahisələrə daxil olmur. 

10.6. Visa şirkəti Promo-aksiyanın Təşkilatçısı deyil və Promo-aksiya Təşkilatçısının və 
iştirakçılarının bu qaydalara və tətbiq edilən qanunvericiliyə riayət etməməsinə görə məsuliyyət 
daşımır, Promo-aksiyanın iştirakçılarının iddialarına cavab vermir. 

 

 


