
ЖАРИЯ ШАРТ

интернет желісін пайдалана отырып,"Astanaluck" мемлекеттік лотереяларына
қатысу туралы

1. ШАРТТА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ТЕРМИНДЕР
1.1. Осы Шартта қолданылатын терминдердің мынадай мағынасы бар:

▪ Жария шарт – оператор мен ойыншы арасындағы келісім Жария 
Офертада жазылған шарттарда Интернет желісін пайдалана отырып, 
100% Шетелдік Инвестициялары Бар кәсіпорын "Astanaluck" (бұдан әрі - 
"Оператор") өткізетін мемлекеттік лотереяларға қатысу және ойыншы 
жария Офертаны акцептеген сәттен бастап барлық ойыншылар үшін 
бірдей болып табылады (бұдан әрі - "Шарт").

▪ равец-18 жасқа толған, толық азаматтық қабілеті бар және келісім-шарт 
талаптарына сәйкес сайтта тіркелген және уақытша оккупацияланған 
аумақтарды қоспағанда, Украинада тұратын жеке тұлға.

▪ Жария оферта (оферта)-оператордың веб-сайтында "жария шартқа" 
салынған және оператордың мемлекеттік лотереяларына қатысуға, 
белгілі бір талаптармен шарт жасасуға ниет білдірген жеке тұлғалардың 
шектеусіз тобына арналған оператордың ұсынысы;

▪ Акцепт-жария Офертада баяндалған барлық шарттарды ойыншының 
толық және сөзсіз қабылдауы;

▪ Ставка-ойыншының лотерея немесе оның жеке тиражының ұтыс 
ойынына бір жолғы қатысқаны үшін қолма-қол ақшасыз нысанда жүзеге 
асырылатын төлемі.

▪ Баланс-пайдаланушының оператордың мемлекеттік лотереяларында 
ставкаларды жүзеге асыру үшін алуға (шығаруға) және пайдалануға 
болатын қаражаты туралы оны хабардар ету үшін пайдаланылатын 
қаражаты сомасының көрсеткіші.

▪ Таратушы-оператордың тапсырмасы бойынша тікелей ойыншылардан 
ставкалар қабылдауды, жүлделерді (ұтыстарды) төлеуді, сондай-ақ 
лотереяларды таратуға байланысты басқа да операцияларды жүзеге 
асыратын тұлға;

▪ Сайт-оператордың, атап айтқанда, Интернет желісінің көмегімен 
ставкаларды қабылдау және ойыншыларға лотереяларды өткізу 
шарттары, олардың жүлделері мен лотереяларды ойнату нәтижелері 
туралы ақпарат беру үшін пайдаланылатын аппараттық және 
бағдарламалық құралдарының жиынтығы. Интернет желісіндегі 
оператордың ресми сайты: www.astanaluck.kz.

▪ Қызметтер-Бұл сайтта орналастырылған құралдар және ойыншыға жеке
шотты пайдалануға және оператордың мемлекеттік лотереяларына 
қатысуға мүмкіндік береді.

▪ Тіркеу-ойыншының бастамасы бойынша ойыншының есептік жазбасы 
операторының ақпараттық жүйесінде құру процедурасы, ол лотереядағы
нақты ойыншыны анықтауға, ойыншының жеке кабинетіне кіруге 
мүмкіндік береді.

▪ Лотереяны өткізу шарттары - "Қазақстандағы мемлекеттік лотереялар 
туралы" Қазақстан Заңына сәйкес ойын ережесін және мемлекеттік 
лотереяны өткізу тәртібін айқындайтын, заңнамаға сәйкес мемлекеттік 
лотерея операторы бекітетін және сайтта жарияланған оператордың 
жергілікті актісі.



▪ Лотерея - "Қазақстандағы мемлекеттік лотереялар туралы" Қазақстан 
Заңына сәйкес Оператор өткізетін немесе өткізетін бұқаралық ойын, 
оған Интернет желісі арқылы қатысуға болады және лотереяны өткізу 
шарттарына сәйкес оның ойыншылары арасында жүлде (ұтыс) қорын 
ойнатуды көздейді.

▪ Ойыншының есептік жазбасы-Сайтта ойыншының бастамасы бойынша 
тіркелген веб-бет, онда ойыншы туралы ақпарат, оның ішінде жеке 
баланс, ойыншының жеке деректері, ойыншының ставканы жүзеге 
асыруы және осы ставкалар бойынша нәтижелері көрсетіледі, сонымен 
қатар ойыншыға өз атынан лотерея ұтысын алуға және алуға мүмкіндік 
береді.

1.2. Шарттағы басқа терминдер Қазақстанның қолданыстағы 
заңнамасында көзделген мағынада қолданылады.

2. ШАРТ ЖАСАСУ
2.1. Шарт ойыншы сайтта Шарттың (жария офертаның) талаптарын 

қабылдаған кезде жасалған болып саналады, бұл ойыншы оған одан әрі 
қол қоймастан және/немесе оператордың мемлекеттік лотереяларына 
нақты қатысу сәтінде лотерея билетінің құнын немесе ойыншының 
ставкасын басқа нысанда төлеу жолымен осы Шарттың талаптарын 
акцептеу болып табылады.

2.2. Ойыншы шарт жасалған сәттен бастап шарттың талаптарын сақтауға
міндеттеме алады.

2.3. Ойыншы оның шарттың талаптарымен, сондай-ақ өзі ұтыс ойынына 
қатысатын лотереяны өткізу талаптарымен, оның ішінде оператор шарттың 
талаптарына немесе лотереяны өткізу талаптарына енгізетін барлық кейінгі 
өзгерістермен танысқаны үшін толық жауапты болады.

2.4. Оператор Шарттың талаптарын біржақты тәртіппен өзгертуге құқылы,
бұл туралы Оператордың Сайтында хабарлама орналастыру арқылы 
ойыншыны хабардар етеді. Шарт талаптарына өзгерістер оларды сайтта 
орналастырған/жариялаған сәттен бастап күшіне енеді.

2.5. Шарт талаптарының өзгерістерін орналастырғаннан/жариялағаннан 
кейін сервистерді пайдалануды жалғастыру ойыншының осындай 
өзгерістерді растауы және оның Шарт талаптарын жаңа редакцияда 
орындауға келісімі бар екенін білдіреді.

3. ШАРТТЫҢ МӘНІ
3.1. Шарт бойынша Оператор сайттың, тарату пункттерінің және 

ойыншыға пайдалануға болатын өзіне-өзі қызмет көрсету 
терминалдарының көмегімен тиісті мемлекеттік лотереяға немесе оның 
жеке тиражына қатысу үшін ставкаларды тиісті лотереяны өткізу 
шарттарында белгіленген шарттармен төлеу мүмкіндігін қамтамасыз етуге 
міндеттеме алады.

3.2. Оператор ұтыс ойындары интернет желісі арқылы және тарату 
пункттерінде жүзеге асырылатын лотереяларды немесе олардың жекелеген
тираждарын дербес айқындайды. Оператордың лотерея ұтысын тоқтатуға 
құқығы бар, ол туралы тиісті хабарлама жариялайды.

3.3. Таратушыға өзіне жүктелген міндеттерді орындауға және 
оператормен жасалған шарттарға сәйкес өзіне берілген құқықтарды іске 
асыруға қатысты оператордың мүддесі үшін және оның атынан әрекет ету 
құқығы берілген.

3.4. Интернет желісі арқылы мөлшерлемелерді төлеу үшін сайтты 
пайдалану осы Шартпен және оператордың сайтын пайдалану 
ережелерімен реттеледі, бұл Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.



3.5. Лотереяны немесе оның жеке тиражын өткізу Қазақстанның 
қолданыстағы заңнамасымен және тиісті мемлекеттік лотереяны өткізу 
шарттарымен реттеледі.

3.6. Лотерея "Қазақстандағы мемлекеттік лотереялар туралы" Қазақстан 
Заңына сәйкес түсіндірілетін теңдік және кездейсоқтық қағидаттары 
бойынша өткізіледі.

3.7. Интернет желісі арқылы жеке кабинетке кіру және лотереяға қатысу 
Оператордың Сайтында ойыншының есептік жазбасын тіркегеннен кейін 
жүзеге асырылады.

3.8. Ойыншы тек 18 жасқа толған және Украинаның уақытша 
оккупацияланған аумағында тұрмайтын адам бола алады.

3.9. Оператордың Сайтында тіркелу үшін ойыншы оператордың 
ақпараттық жүйесінің серверіне тіркеу формасын толтырады;

3.10. Лотереяға қатыса отырып, ойыншы осы Шартты орындау 
нәтижесінде ставканы жүзеге асыру үшін пайдаланылған қаражатты 
жоғалту қаупін біледі.

4. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
4.1. Оператордың Құқықтары:

4.1..1. Мемлекеттік лотереяларды өткізу;
4.1..2. Мемлекеттік лотереяларды өткізу шарттарын әзірлеу және 

өзгерту;
4.1..3. Беруге ойыншыға қол жеткізу дербес кабинетіне Оператордың 

сайтында;
4.1..4. Дұрыс емес деректер ұсынылған жағдайда, оның ішінде 

ойыншы 18 жасқа толмаған жағдайда, ойыншының мемлекеттік 
лотереяларға қатысу құқығын шектеу (оның ішінде ойыншының 
Сайттағы есептік жазбасын бұғаттау);

4.1..5. Ойыншыға ұтыстарды төлеу;
4.1..6. Ойыншының жеке деректерін жинау және өңдеу;
4.1..7. Жауапты ойынның талаптары мен ережелерін енгізіңіз;
4.1..8. Ойыншыдан ұтыстарды алу үшін заң бойынша қажетті 

құжаттарды ұсынуды талап ету;
4.1..9. Егер ойыншының ойын билетін ұқыпсыз сақтауына 

байланысты электрондық жүйе ондағы ақпаратты анықтай алмаса 
және оның нөмірін оқу мүмкін болмаса, ойыншыға жүлдені алудан 
бас тарту.

4.2. Оператордың Міндеттері:
4.2..1. Лотерея қызметін реттейтін қолданыстағы заңнаманың 

талаптарын сақтау;
4.2..2. Ойыншыға ұтыстарды уақтылы және толық көлемде төлеу;
4.2..3. Ойыншыға ұтысты төлеу кезінде салық агенті ретінде әрекет 

ету және Салық кодексіне сәйкес салық төлеу;
4.2..4. Лотереяға қатысу үшін төлем алған кезде және ұтысты төлеген

кезде қаржы мониторингі функцияларын орындау;
4.2..5. Ойыншыны лотереяларды шығару және өткізу жөніндегі 

шаруашылық қызметті жүзеге асырудың лицензиялық шарттарына 
және өзге де нормативтік-құқықтық актілерге сәйкес ойын 
ережелеріне, лотерея тираждарының нәтижелеріне қатысты толық, 
қажетті, дұрыс, уақтылы ақпаратпен қамтамасыз ету.

4.3. Ойыншының Құқықтары:
4.3..1. Оператордың өз таңдауы бойынша Мемлекеттік 

лотереяларына қатысу;



4.3..2. Мемлекеттік лотереяларға қатысу үшін Оператордың 
Сайтында тіркелу;

4.3..3. Мемлекеттік лотереяларда мөлшерлемелерді қолма-қол және /
немесе қолма-қол емес түрде жасау;

4.3..4. Салықтарды шегергенде мемлекеттік лотереяларда ұтыстарды
алу;

4.3..5. Оператордан талап ету және;
4.4. Ойыншының Міндеттері:

4.4..1. Мемлекеттік лотереяларға қатысу үшін толық көлемде төлеу;
4.4..2. Сенімді жеке деректерді және оларды растайтын құжаттарды 

(паспорт, СТН) ұсыну;
4.4..3. Оператордың мемлекеттік лотереяларына 18 жасқа толғаннан 

кейін ғана қатысуға құқылы;
4.4..4. Оператордың мемлекеттік лотереяларын өткізу шарттарымен 

танысуға және оларды сақтауға;
4.4..5. Оператордың Сайтында таратылатын мемлекеттік 

лотереяларға қатысу үшін Оператордың Сайтында тіркеуді жүзеге 
асыру;

4.4..6. Оператордың оны тексеру мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін 
билетті өзгеріссіз сақтау;

4.4..7. Оператор енгізген жауапты ойын талаптарын сақтау.
5. ОЙЫНШЫНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ МОНИТОРИНГІ

5.1. Ойыншы мемлекеттік лотереяға ставканы жүзеге асыру үшін 
пайдаланылатын қаражат қандай да бір қылмыстық әрекеттер жасау 
нәтижесінде алынбағанын растайды.

5.2. Лотереяларда ойыншының ұтыс төлеуі Оператор бекіткен қаржы 
мониторингін жүргізу қағидаларында және Қазақстанның қолданыстағы 
заңнамасында көзделген тәртіппен Оператор тарапынан қаржы 
мониторингіне жатады.

5.3. Оператор кез келген уақытта ойыншыға тиісті сұрау жіберу арқылы 
сәйкестендіру рәсімін бастау құқығын өзіне қалдырады туралы.

5.4. Сәйкестендіру деп ойыншыдан мынадай ақпаратты және (немесе) 
растайтын құжатты (атап айтқанда, жеке басын куәландыратын 
құжаттарды)алу түсініледі:
▪ Ойыншының жеке деректері (Тегі, Аты, Әкесінің Аты, туған күні, жынысы 

және т.б.).
▪ Ойыншының төлқұжат деректері (паспорттың сериясы мен нөмірі, 

паспорт берілген орган, паспорттың берілген күні, азаматтығы, 
сәйкестендіру коды).

▪ Ойыншының тұрғылықты мекен-жайы (ел, қала, пошта индексі, көше, үй 
нөмірі, Пәтер нөмірі және т.б.).

5.5. Ақпарат пен құжаттарды ұсыну ойыншының немесе оператор 
өкілдерінің жеке кабинеті бетінде онлайн жүзеге асырылады.

5.6. Кравц операторға ойыншыны анықтау үшін қажетті ақпаратты және 
(немесе) растайтын құжаттарды ұсынғанға дейін ойыншының есептік 
жазбасы уақыт аралығында бұғатталуы мүмкін. Бұл жағдайда жеке 
баланстағы қаражат лотереяда ұтыс тігу, Ұтысты алу немесе ойыншы 
анықталғанға дейін алу үшін қол жетімді болмайды.

5.7. Верификация деп оператордың ойыншының жеке басын оның 
қатысуымен алған сәйкестендіру деректеріне сәйкестігін растауы түсініледі.
Верификацияны жүзеге асыру жағдайлары Қазақстанның қолданыстағы 



заңнамасында көрсетілген және мемлекеттік лотереяны өткізу 
шарттарында көрсетілуі мүмкін.

6. ҰТЫСТАРДЫ ТӨЛЕУ
6.1. Ставканы жасаған ойыншылар (нақты лотерея билетін төлеу) ұтысты

төлеу Шарттың осы бөлімінде және тиісті мемлекеттік лотереяны өткізу 
талаптарында көзделген тәсілмен жүзеге асырылатындығымен келіседі, 
оның шеңберінде ұтыс төленеді.

6.2. Оператордың Сайтында Интернет желісі арқылы сатып алынған ұтыс
лотерея билеттері үшін қоса алғанда 99999,00 теңгеге дейінгі мөлшердегі 
ұтыстар "ұтыстар" теңгерімінің бөліміне (Қазақстан Салық кодексінің 
нұсқамаларын ескере отырып) ойыншының ұтысына сәйкес келетін 
қаражат сомасын есепке алу жолымен төленеді.

6.3. Лотереяларды тарату пункттерінде немесе өзіне-өзі қызмет көрсету 
пункттері арқылы сатып алынған ұтыс лотерея билеттері үшін қоса алғанда 
99999,00 теңгеге дейінгі мөлшердегі ұтыстарды тарату пунктіндегі 
таратушылар немесе оператор оператордың кеңселерінде төлейді 
(Қазақстан Салық кодексінің нұсқамаларын ескере отырып).

6.4. 100000 теңге немесе одан көп мөлшердегі ұтыстар тиісті мемлекеттік 
лотереяны өткізу шарттарына сәйкес төленеді. Аталған санаттағы 
ұтыстарды төлеуді ресімдеу үшін ойыншы таратушыға жүгінуі және 
"Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), 
терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды 
қаржыландыруға жол бермеу және қарсы іс-қимыл туралы"Қазақстан 
Заңына сәйкес сәйкестендіру және верификациялау рәсімінен өтуі тиіс.

6.5. Лотерея ұтыстарына Қазақстанның қолданыстағы заңнамасына 
сәйкес салық салынады.

6.6. Ойыншының есептік жазбасындағы қаражатты алу үшін ойыншы 
оператордың веб-сайтында Автоматты тексеруден өтуі керек.

7. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
7.1. Оператор оператордың мемлекеттік лотереяларына қатысуы 

салдарынан ойыншыға келтірілген кез келген залал үшін жауапты 
болмайды.

7.2. Оператор үшінші тұлғалардың Оператордың Сайтында ойыншының 
есептік жазбасы туралы ақпаратты алуы салдарынан ойыншыға келтірілген 
залал үшін жауапты болмайды.

7.3. Ойыншы оператордың ақпараттық жүйесінен тыс ойыншының есептік
жазбасы туралы деректерді сақтауды дербес қамтамасыз етеді.

7.4. Ойыншы ұтысты алғанға дейін ұтысты лотерея билетін сақтайды 
және оны жоғалту қаупін дербес көтереді.

7.5. Гравц оператордың есептік жазбасын рұқсатсыз пайдаланудың кез 
келген жағдайы туралы және (немесе) өзінің логинінің немесе паролінің 
құпиялылығының кез келген бұзылуы туралы Операторға дереу хабарлауға 
міндетті.

8. ШАРТТЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ, ОНЫ ӨЗГЕРТУ ЖӘНЕ БҰЗУ
8.1. Шарт ойыншы оның шарттарын қабылдаған сәтте күшіне енеді және 

оператор тиісті өзгерістер енгізгенге дейін шектеусіз мерзімде 
қолданылады. 8.2. Оператор шартты біржақты тәртіппен өзгертуі мүмкін. 
Өзгерістер олар сайтта жарияланған сәттен бастап немесе егер оператор 
тікелей көрсеткен болса, олар жарияланған сәттен бастап 10 күнтізбелік күн
өткеннен кейін күшіне енеді.

8.2. Оператордың сайтын пайдалану немесе өзгерістер күшіне енгеннен 
кейін Оператордың Сайтында авторизациялау ойыншының осындай 



өзгерістермен келісетінін білдіреді. Егер ойыншы шартқа енгізілген 
өзгерістермен таныспаса, ойыншы оған енгізілген өзгерістерді ескере 
отырып, осы Шартта көзделген міндеттемелерден босатылмайды.

8.3. Шарт оператордың бастамасы бойынша кез келген сәтте бұзылуы 
мүмкін.

8.4. Ойыншы осы шартты бұзу күніне дейін 20 күн бұрын операторға хат 
жолдау арқылы оператор туралы ескерту арқылы осы Шартты бұза алады.

9. ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУ
9.1. Оператор шарт жасасу, хабарламаларды тіркеу/сәйкестендіру, 

жариялау, электрондық сауда-саттыққа қатысуға өтініш беру/жабық баға 
ұсыныстары кезінде, сондай-ақ регламентте және осы Шартта көзделген 
тәртіппен аукционға қатысу кезінде ойыншыдан алынған деректер мен 
ақпараттың құпиялылығын сақтайды.

9.2. Оператордың құқығы бар, ал ойыншы осы Шартты орындауға және 
оның салдарына, оны орындауға немесе орындамауға, электрондық сауда-
саттыққа қатысуға байланысты мақсаттарда, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда ойыншының 
(оның уәкілетті өкілінің) дербес деректеріне қатысты кез келген ақпаратты 
сақтауға және өңдеуге, оның ішінде автоматтандырылған түрде сақтауға 
және өңдеуге сөзсіз келісім береді.

9.3. Тараптар осы шарттың жасалуына байланысты Тараптарға белгілі 
болған Дербес деректер тараптардың Дербес деректер базасына енгізілуі 
мүмкін деп келісті.

9.4. Осы Шартты жасай отырып, тараптар шартты жасасуға, өзгертуге 
немесе бұзуға өкілеттіктерін растау, әкімшілік-құқықтық және салықтық 
қатынастарды, бухгалтерлік есеп және статистика саласындағы 
қатынастарды іске асыруды қамтамасыз ету мақсатында, сондай-ақ 
заңнамада көзделген басқа да қатынастарды іске асыруды қамтамасыз ету 
үшін, оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де
құқықтарды тарату мақсатында олардың дербес деректерін өңдеуге келісім 
(рұқсат) береді.электрондық алаңда осындай деректерді тарату 
және/немесе жариялау).

9.5. Дербес деректерді өңдеуге келісім дербес деректерді сақтау және 
өңдеу мерзімі шектелмей беріледі.

9.6. Дербес деректерді үшінші тұлғаларға беру Қазақстан заңнамасында 
көзделген жағдайларда ғана, ал барлық басқа жағдайларда – тараптардың 
келісімі бойынша ғана жүзеге асырылады.

10.ЖАУАПТЫ ОЙЫН
10.1. Осы Шарттың талаптарын ескере отырып, ойыншы жауапты 

ойынның шарттарын сақтауға міндеттенеді.
10.2. Барлық ойыншылар үшін несие ойнамау ережесі белгіленеді, 

ойыншы ставкаларды жүзеге асыру үшін ойыншы балансқа енгізген немесе 
ұтып алған сомадан артық соманы пайдалана алмайды.

10.3. Оператордың мемлекеттік лотереяларына қатыса отырып, ойыншы:
▪ Ойыншы 18 жасқа толмаған жағдайда мемлекеттік лотереяларға 

қатыспау.
▪ Лотереяға қатысуды ақша табудың тәсілі емес, ойын-сауық ретінде 

қарастырыңыз.
▪ Өзіңіз үшін теріс салдарсыз ойыншы ойынға жұмсай алатын және осы 

ережені сақтай алатын қаражаттың максималды мөлшерін өзіңіз 
орнатыңыз.

▪ Лотереяға қатысуға жұмсалған қаражатты қайтарып алуға тырыспаңыз.



▪ Өзіңізге ойын уақытының шектеулерін орнатыңыз және оларға 
жабысыңыз.

▪ Мемлекеттік лотереялар ойынында жүйелі түрде үзіліс жасаңыз.
▪ Алкоголь, есірткі немесе уытты мас күйінде немесе есірткінің әсерінен 

ойнауға болмайды.
10.4. Ойыншыда ойынға тәуелділік (лудомания) белгілері анықталған 

жағдайда, ойыншы медициналық емдеу мекемесіне немесе ойынға 
тәуелділікке қарсы күрес жөніндегі ұйымға өз бетінше жүгінуге міндеттенеді.
Атап айтқанда +77172973487 телефоны бойынша

11. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР
11.1. Егер осы Шарттың бір немесе бірнеше ережелері күшіне енген сот 

шешіміне сәйкес белгіленген тәртіппен жарамсыз деп танылса, осы 
Шарттың басқа ережелері күшінде қалады, ал Тараптар өз міндеттемелерін 
шартты жасасу немесе өзгерту кезінде Тараптардың ниеттеріне барынша 
сәйкес келетін тәсілмен орындауды жалғастырады.

11.2. Тараптардың осы Шарт бойынша барлық даулары міндетті сотқа 
дейінгі (талап қою) тәртіпті пайдалана отырып хат алмасу және келіссөздер 
жолымен шешілуге тиіс. Екінші Тарап жазбаша кінә қоюды алған кезден 
бастап күнтізбелік алпыс (60) күн ішінде Тараптар арасында келіссөздер 
жолымен келісімге қол жеткізу мүмкін болмаған жағдайда, кез келген 
мүдделі Тарап дауды қарауды Қазақстанның процестік және материалдық 
құқығына сәйкес оператордың тіркелген жері бойынша (істің кез келген өзге 
де соттардың соттылығына жатпастан) сотқа беруі мүмкін.

Бас офис" Astanaluck " знакодиться за адресу:
050059, Алматы қ., Желтоқсан к-сі, 191, 3 қабат
З питаннями телефон арқылы аң аулау: +77172973487
Електронна скриншот: help@astanaluck.kz


