
Условия проведения акции «Cashback до 20%» во всех розничных магазинах торговой сети 

Mechta и в интернетмагазине mechta.kz  

1. Организатор Акции: ТОО «Мечта Маркет» (далее – Компания). 

2. Место проведения Акции «Cashback до 20%» (далее по тексту – Акция): интернетмагазин 

www.mechta.kz и розничные магазины сети Mechta на территории Республики Казахстан. 

3. Участники Акции: физические лица, проживающие в Республике Казахстан и достигшие 

возраста 18 лет, и приобретающие Товар в магазинах сети Mechta либо заказавшие Товар в 

интернетмагазине www.mechta.kz, исключительно для личного, семейного, домашнего или иного 

использования, не связанного с предпринимательской деятельностью, имеющие 

зарегистрированный бонусный счет в сети магазинов Mechta (далее  Лояльный покупатель или 

Покупатель). Юридические лица и оптовые Покупатели в Акции не участвуют. 

4. Период действия Акции: с 01.05.2021 г. По 16.05.2021 г. включительно. Акция может быть 

продлена, изменена или завершена досрочно по решению Организатора. 

5. Список Товаров, участвующих в Акции, определяется Организатором самостоятельно и может 

быть изменен во время Акции. 

6. При совершении покупки Лояльный покупатель использует зарегистрированный бонусный 

счет. Покупателю начисляются повышенные бонусы в размере до 20% от суммы покупки со 

сроком действия 60 дней со дня активации бонусов. 

7. Бонусы от покупки суммируются и начисляются в период действия Акции. Активация бонусов 

осуществляется на 15ый день с момента покупки. 

7.1. Начисленные акционные бонусы до 20% не могут быть списаны при покупке техники Bork. 

8. Условия для начисления повышенных бонусов Покупателям: 

8.1. Повышенные бонусы можно получить: 

8.1.1. за покупки, совершенные только в период действия Акции; 

8.1.2. начисляются только Лояльным покупателям, имеющим зарегистрированный бонусный счет 

на момент покупки. 

8.1.3. бонус в размере до 20% от суммы покупки начисляются при покупке на все товары, кроме 

тех, которые указаны в Таблице №1: 

Таблица №1 Список ограничений  

 Смартфоны бренда Apple,OPPO,VIVO,Realme,XIAOMI,Huawei, Samsung  

 Планшеты Apple, Prestigio 

 Ноутбуки Всех брендов 

 Системные блоки 

 Моноблоки 

 Игровые кресла 

 Фотоаппараты 

 Видеокамеры 

 Все аксессуары для фото 

 Принтеры,МФУ 

 Смартчасы Apple Watch 6/SE 

 Бренд Kingston 



 Оригинальные Аксессуары(Apple Samsung) 

 Проекторы 

 Стабилизаторы и UPS  

 Товары бренда (Dyson, Bork, Remington, Laurastar, Casada) 

 Пароочистители 

 Стиральные машины Полуавтоматы 

 Электропечи 

 Холодильное оборудование 

 Микроволновые печи (кроме брендов Panasonic, LG, Samsung) 

 Пылесосы (кроме брендов LG, Samsung, Bosh) 

 Электроинструменты; 

 Игровые приставки  

 Видеоигры  

 Аксессуары к игровым приставкам  

 Товары бренда DJI 

 Музыкальные инструменты 

 Наушники Apple, Bang&Olufsen, MARSHALL, Sony, LG 

 Портативные колонки (Bang&Olufsen, JBL, LG, MARSHALL, SONY, ЯНДЕКС)  

 Товары бренда NeoLine 

 Прототивная колонка ЯНДЕКС  

 Умная розетка ЯНДЕКС 

 Умный пульт ЯНДЕКС  

 Телевизоры Xiaomi 

 Весы напольные 

 Гидромассажеры/Массажер 

 Эл. зубная щётка / Ирригаторы / Стерилизатор для зубных щёток 

 Аксессуары для бритв,зуб.щёток 

 Косметический приборы 

 Пульсоксиметры 

 Фотоэпиляторы,Эпиляторы 

 Электрогрелки / Электропледы 

 Швейные,вязальные, иглопробивные, распошивальные, промышленные машины 

 Коверлоки,Оверлоки 

 Гладильные доски / Сушилки для белья 

 Машинки для стрижки катышков 

 Аксессуары для швейных машин 

 Аэрогрили 

 Вспениватель молока 

 Кофеварки / Кофемолки 

 Ломтерезки 

 Все виды насадок 

 Миксеры 

 Панель для гриля / Панель для мультипекаря 

 Пастамашинаы 

 Приборы для выпечки 

 Соковыжималки 

 Фритюрницы 

 Хлебопечи 

 Электрические сушки 

 Электроблинницы / Электровафельницы / Электрошашлычницы 



 Кухонная утварь (весь ассортимент) 

 Соковыжималки 

 Кофемашины (Delonghi, Philips, Saeco) 

 Кухонные машины, кухонные комбайны (Kenwood) 

 Электро-самокаты, электроскутеры, электро-скейтборды, гироскутеры, велосипеды, 
защитные шлемы 

 

8.1.4. В городе Караганда бонус в размере 20% от суммы покупки начисляются при покупке на 

все товары, кроме тех, которые указаны в Таблице №2: 

 Таблица №2 

 Товары бренда Dysson, Bork, Casada, Laurastar, Remington 

 Сотовой телефон APPLE  

 Оригинальные Аксессуары(Apple Samsung) 

 Принтеры и МФУ 

 Игровые приставки  

 Видеоигры  

 Ноутбуки ACER  

 Аксессуары к игровым приставкам  

 Товары бренда DJI 

 Музыкальные инструменты 

 Наушники Apple, Bang&Olufsen, MARSHALL, Sony, LG 

 Портативные колонки (Bang&Olufsen , JBL, LG, MARSHALL, SONY, ЯНДЕКС)  

 Игровые гарнитуры (KINGSTON, A4Tech Bloody, STEELSERIES) 

 Товары бренда NeoLine 

 Телевизоры Xiaomi 

 Электро-самокаты, электроскутеры, электро-скейтборды, гироскутеры, велосипеды, 
защитные шлемы 

 Кондиционеры 

 Прототивная колонка ЯНДЕКС  

 Умная розетка ЯНДЕКС 

 Умный пульт ЯНДЕКС  

 

 

8.2. Список Товаров, участвующих в Акции, по которому начисляется дополнительный 

повышенный бонус, определяется Организатором самостоятельно. Полный список акционного 

товара доступен на сайте mechta.kz. 

8.2.1 Количество Товара ограничено. 

8.3. Повышенные бонусы не начисляются: 

8.3.1. Юридическим лицам; 

8.3.2. Оптовым покупателям; 

8.3.3. На Товар, на который была предоставлена скидка от категорийного менеджера/директора 

магазина/отдела; 

8.3.4. В случае, если в чеке указаны 3и и более Товара одной категории; 



8.3.5. Покупателю начисляются повышенные бонусы за исключением п. 8.1.3. и п.9.5. настоящих 

Условий. 

8.3.6. На сумму оплаченную сертификатом. 

8.3.6. Акция не действует при оплате банковским переводом (на товар, приобретаемый на 

основании счета на оплату). 

8.3.7. В случае, если один и тот же Клиент совершил покупки 3 и более раз в период действия 

Акции, то 3 (третья) и последующая покупки являются оптовой покупкой. При технических сбоях 

уже начисленные бонусы по 3 (третьей) и последующих покупок аннулируются 

8.4. При возврате Товара начисленные бонусы аннулируются. 

9. Условия использования повышенных бонусов покупателями: 

9.1. Повышенные бонусы до 20% принимаются в период с 15го дня с момента покупки и по 

окончании действия бонусов, указанных в условиях данной Акции. 

9.2. Бонусы можно потратить как в розничных магазинах, так и онлайн. 

9.3. При оплате товаров с браком или с определенными повреждениями (категорийных товаров) 

Повышенные бонусы принимаются. 

9.4. При частичной оплате подарочной картой или сертификатом повышенные бонусы 

принимаются только в розничных магазинах. 

9.5. Бонусы не распространяются: 

9.5.1. На покупку сертификатов дополнительной гарантии. 

9.5.2. На покупку подарочных сертификатов и подарочных карт 

10. Условия возврата товара, оплаченного с использованием Повышенных бонусов: 

10.1. Гарантированное обслуживание, обмен и возврат некачественных товаров, приобретенных с 

использованием Повышенных бонусов, осуществляется в общем порядке, предусмотренным 

действующим законодательством РК. 

10.2. В случае требования Покупателем возврата стоимости Товара, приобретенного с 

использованием Повышенных бонусов, по основаниям предусмотренным действующим 

законодательством, Покупателю возвращается только уплаченная им сумма. 

11. Организатор Акции оставляет за собой право изменить Условия ее проведения полностью или 

частично. Информация о соответствующих изменениях публикуется на сайте mechta.kz. 

12. Допускаются изменения и текстовые опечатки. 



Mechta сауда желісінің барлық бөлшектеп сату дүкендерінде және  

mechta.kz интернетдүкенінде «20% дейін Cashback» акциясын өткізу шарты  

 

1. Акцияны ұйымдастырушы: «Мечта Маркет» ЖШС (бұдан әрі – Компания). 

2. «20% дейінгі Cashback» акциясын (бұдан әрі мәтін бойынша – Акция) өткізу орны: 

www.mechta.kz интернетдүкені және Қазақстан Республикасының аумағындағы Mechta.kz сауда 

желісінің бөлшектеп сату дүкендері. 

3. Акцияға қатысушылар: Қазақстан Республикасында тұратын және 18 жасқа толған және 

Тауарды үйде, отбасында немесе кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес өзге мақсатқа 

пайдалану үшін Mechta желісінің дүкендерінен сатып алушы немесе Тауарды www.mechta.kz 

интернетдүкенінде тапсырыс беруші, Mechta дүкендерінің желісінде тіркелген бонустық шоты бар 

жеке тұлға (бұдан әрі – Бейілді сатып алушы немесе Сатып алушы). Заңды тұлғалар мен көтерме 

Сатып алушылар Акцияға қатыспайды. 

4. Акцияның қолданылу кезеңі: 01.05.2021 ж. бастап 16.05.2021 ж. дейін. Акция 

Ұйымдастырушының шешімі бойынша ұзартылуы, өзгертілуі немесе мерзімінен бұрын 

аяқталуы мүмкін. 

5. Акцияға қатысатын Тауарлар тізімі Ұйымдастырушымен дербес анықталады және Акция кезінде 

өзгеруі мүмкін.  

6. Тауар сатып алған кезде Бейілді сатып алушы тіркелген бонустық шотты пайдаланады. Сатып 

алушыға бонусты белсендірудің 60 күндік қолданылу мерзімімен сатып алу сомасынан 20% 

дейінгі мөлшерде жоғары бонустар есептеледі. 

7. Сатып алудан түскен бонустар жинақталады және Акцияның қолданылуы кезеңінде есептеледі. 

Бонустарды қолданысқа енгізу сатып алған сәттен бастап 15ші күні жүзеге асырылады. 

7.1. Жиналған науқандық 20% дейінгі бонустарды Bork техникасына жұмсауға болмайды. 

8. Сатып алушыларға жоғары бонустарды есептеу шарты: 

8.1. Жоғары бонустарды: 

8.1.1. тек Акцияның қолданылуы кезінде ғана жасалған сатып алған заттар үшін алуға болады; 

8.1.2. жоғары бонустар сатып алу кезінде тіркелген бонустық шоты бар Бейілді сатып алушыларға 

ғана есептеледі. 

8.1.3. сатып алған сомадан 20% дейінгі мөлшердегі бонус № 1 кестеде көзделгеннен басқа 

барлық тауарларды сатып алған кезде есептеледі: 

№ 1 кесте Шектеулер тізімі  

 Apple,OPPO,VIVO,Realme,XIAOMI,Huawei; Samsung смартфондары 

 Apple, Prestigio планшеттері 

 Барлық брендтегі ноутбуктер 

 Жүйелік блоктар 

 Моноблоктар 

 Ойын креслолары 

 Фотоаппараттар 

 Бейнекамералар 

 Фотоға арналған барлық аксессуарлар 



 Принтерлер, МФУ 

 Apple Watch 6/SE смартсағаттары 

 Kingston бренді 

 Түпнұсқалық аксессуарлар (Apple Samsung) 

 Проекторлар 

 Стабилизаторлар және UPS  

 Брендтік тауарлар (Dyson, Bork, Remington, Laurastar, Casada) 

  Redmond брендінің тауарлары  

 Бу тазартқыштар  

 Жартылай автоматты кір жуу машиналары  

 Электр пештер  

 Тоңазытқыш жабдық  

 Қысқа толқынды пештер (Panasonic, LG, Samsung бренділерінен басқа) 

 Шаңсорғыштар (LG, Samsung, Bosh бренділерінен басқа) 

 - Бейнеойындар 

 - Ойын тіркемелеріне аксессуарлар 

 - DJI брендінің тауарлары 

 - Музыкалық аспаптар 

 - Apple, Bang&Olufsen, Sony, MARSHALL, LG құлаққаптары 

 - Портативтік колонкалар (Bang&Olufsen , JBL, LG, MARSHALL, SONY, ЯНДЕКС, Bang) 

 - NeoLine брендінің тауарлары 

 Xiaomi телевизорлар 

 ЯНДЕКС брендінің тауарлары 

 Пульсоксиметрлер 

 Фотоэпиляторлар, Эпиляторлар 

 Электр жылытқыштар / Электр жамылғылар 

 Тігін, тоқыма, инетесім, орауыш, өнеркәсіптік машиналар  

 Кілем торлауыштар, Торлауыштар 

 Үтіктеу тақталары / Кір кептіргіштер  

 Бүктемелерді үтіктеуге арналған машиналар  

 Тігін машиналарына арналған аксессуарлар 

 Аэрогрильдер 

 Сүт көпірткіштер  

 Кофе қайнатқыштар / Кофе тартқыштар 

 Кескіштер  

 Қондырмалардың барлық түрі 

 Миксерлер 

 Грильге арналған панель / Мульти нан пісіргішке арналған панель 

 Пастамашиналар 

 Пісіруге арналған құралдар 

 Шырын сыққыштар  

 Қуырма ыдыстар  

 Нан пісіретін пештер  

 Электр кептіргіштер  

 Электр құймақ пісіргіштер / Электр вафли пісіргіштер / Электр кәуап пісіргіштер  

 Асүй керекжарақтары (барлық ассортимент) 

 Шырын сыққыштар  

 Кофе машиналары (Delonghi, Philips, Saeco) 

 Асүй машиналары, асүй комбайндары (Kenwood) 



 Электро-самокатар, электроскутерлер, электро-скейтбордтар, гироскутерлер, 
велосипедтер, қорғаныс шлемдері 

 

 

8.1.4. Қарағанды қаласында сатып алған сомадан 20% мөлшеріндегі бонус № 2 кестеде 

көзделгеннен басқа барлық тауарларды сатып алған кезде есептеледі: 

№ 2 кесте: 

 Брендтік тауарлар (Dyson, Bork, Remington, Laurastar, Casada) 

 Apple смартфондары 

 Apple, Samsung түпнұсқалық аксессуарлары 

 Принтерлер мен көп функционалды құрылғылар  

 Ойын тіркемелері 

 Бейнеойындар 

 Ойын тіркемелеріне аксессуарлар 

 DJI брендінің тауарлары 

 Музыкалық аспаптар 

 Apple, Bang&Olufsen, Sony, MARSHALL, LG құлаққаптары 

 Портативтік колонкалар (Bang&Olufsen , JBL, LG, MARSHALL, SONY, ЯНДЕКС, Bang) 

 NeoLine брендінің тауарлары 

 Acer ноутбуктер 

 Xiaomi телевизорлар 

 Кондиционерлер 

 ЯНДЕКС брендінің тауарлары 

8.2. Қосымша жоғары бонус есептелетін Акцияға қатысатын Тауарлар тізімін Ұйымдастырушы 

дербес анықтайды. Акциялық тауардың толық тізімі mechta.kz сайтында қолжетімді. 

8.2.1. Тауар саны шектеулі. 

8.3. Жоғары бонустар: 

8.3.1. Заңды тұлғаларға; 

8.3.2. Көтерме сатып алушыларға; 

8.3.3. Менеджерден/дүкен/бөлім директорынан категориялық жеңілдік ұсынылған Тауарға; 

8.3.4. Егер чекте бір категориядағы 3 және және одан көп Тауар көрсетілген жағдайда 

есептелмейді; 

8.3.5. Сатып алушыға осы Шарттың 9.3т. қоспағанда, жоғары бонустар есептеледі. 

8.3.6. Сертификатпен төленген сома үшін 

8.3.6. Акция төлемді банктік ақша аударымымен (төлем шоты негізінде сатып алынған 

тауарға) төлеген кезде қолданылмайды.  

8.3.7. Егер бір Клиент Акцияның қолданылуы кезінде 3 және одан көп рет сатып алған кезде, онда 

3ші (үшінші) және кезекті сатып алу көтерме сатып алу болып табылады. Техникалық ақаулар 

кезінде 3ші (үшінші) және кезекті сатып алуға есептеліп қойған бонустар күшін жояды. 

8.4. Тауарды қайтарып берген кезде есептелген бонустар күшін жояды. 

9. Сатып алушылардың жоғары бонустарды пайдалану шарты: 



9.1. 20% жоғары бонустар сатып алған сәттен бастап 15ші күннен осы Акцияның шартында 

көзделген бонустардың қолданылу кезеңі аяқталғанға дейін қабылданады.  

9.2. Бонустарды бөлшектеп сату дүкендерінде, сондайақ онлайн жұмсауға болады.  

9.3. Ақауы бар немесе белгілі зақымданулар бар тауарларға (категориялық тауарларға) төлеген 

кезде Жоғары бонустар қабылданбайды.  

9.4. Ішінара сыйлық картасымен немесе сертификатпен төлеген кезде жоғары бонустар тек 

бөлшектеп сату дүкендерінде ғана қабылданады.  

9.5. Бонустар: 

9.5.1. Қосымша кепілдігі бар сертификаттармен сатып алуға. 

9.5.2. Сыйлық сертификаттарымен және сыйлық карталарымен сатып алуға қолданылмайды. 

10. Жоғары бонустарды пайдалану арқылы төленген тауарды қайтарып беру шарты: 

10.1. Кепілдік қызмет көрсету, Жоғары бонустарды пайдаланумен сатып алынған тауарды 

айырбастау және қайтару Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында 

қарастырылған жалпы тәртіппен жүзеге асырылады.  

10.2. Сатып алушы Жоғары бонустарды пайдалану арқылы сатып алынған Тауардың құнын 

қолданыстағы заңнамада қарастырылған негіздеме бойынша қайтаруды талап еткен жағдайда, 

Сатып алушыға тек олар төлеген сома ғана қайтарылады.  

11. Акцияны Ұйымдастырушы Акцияны толықтай немесе ішінара өткізу шартын өзгерту құқығын 

өзінде қалдырады. Тиісті өзгерістер туралы ақпарат mechta.kz сайтында жарияланады.  

12. Өзгерістерге және мәтіндік қате басылуларға жол беріледі.  


