
Mechta сауда желісінің барлық бөлшектеп сату дүкендерінде 1 мамырдан бастап 16 мамырға дейін 
«20% 50% 70% сатылық жеңілдіктер» акциясын өткізу шарты  

 
1. Акцияны ұйымдастырушы: «Мечта Маркет» ЖШС. 

2. «20% 50% 70% сатылық жеңілдіктер» акциясын (бұдан әрі мәтін бойынша – Акция) өткізу орны: 
Қазақстан Республикасының аумағындағы Mechta.kz сауда желісінің барлық бөлшектеп сату дүкендері.   

3. Акцияға қатысушылар: Қазақстан Республикасында тұратын және 18 жасқа толған және тек жеке, 
отбасылық, үйде немесе кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес өзге пайдалану үшін Mechta сауда 
желісінің дүкендерінен Тауар сатып алушы жеке тұлға (бұдан әрі – Сатып алушы). Заңды тұлғалар мен 
көтерме Сатып алушылар Акцияға қатыспайды. 

4. Акцияның қолданылу кезеңі: 01.05.2021ж. бастап 16.05.2021ж. дейін. Акция Ұйымдастырушының 
шешімі бойынша ұзартылуы немесе мерзімінен бұрын аяқталуы мүмкін. 

5. Сатылық жеңілдіктер 20% дейінгі жоғары Cashback акциясын қатар жүргізгенде, бір-бірімен 
қабаттаспайды. 
 
6. Акцияға қатысатын Тауарлар тізімі Ұйымдастырушымен дербес анықталады және Акция кезінде 
өзгеруі мүмкін. 
7. Сатып алушыға төмендегідей схема бойынша тауарға чектегіден төмен бағамен жеңілдік (бұдан әрі – 
Жеңілдік) ұсынылады: 

 2 (екі) тауар сатып алған кезде екінші тауарға чектегіден 20% төмен бағадағы жеңілдік ұсынылады; 

 3 (үш) тауар сатып алған кезде үшінші тауарға чектегіден 50% төмен бағадағы жеңілдік ұсынылады; 

 4 (төрт) тауар сатып алған кезде төртінші тауарға чектегіден 70% төмен бағадағы жеңілдік ұсынылады; 

8. Сатып алушының Жеңілдіктер алуы үшін Акция шарты: 

8.1. Жеңілдік: 

8.1.1. тек Акцияның қолданылуы кезінде Қазақстан Республикасындағы Mechta.kz сауда желісінің 
барлық бөлшектеп сату дүкендерінде жасалған сатып алулар үшін; 

8.1.2. № 1 кестеде көзделген Тауарлардан басқа чектегіден төмен бағадағы Тауарға: 

№1 кесте 
 

Ерекшеліктер  

- Beeline модемдері 

- Проекторлар 

- Принтерлер және МФУ 

- Смартфондар/ APPLE планшеттері 

- APPLE Watch 3/SE/6 series смарт сағаттар 



- Miele техникасы: тоңазытқыштар, кептіру аппараттары, кір жуу машиналары және кіріктілілген 
техника;  

- Delonghi сауда белгісінің кофе қайнатқыштары 

- Kenwood сауда белгісінің асүй машиналары 

- BORK, DYSON, REMINGTON, Casada техникасы 

- KINGSTON брендінің тауарлары 

- DJI брендінің тауарлары 

- Ойын тіркемелері 

- Ойын тіркемелеріне аксессуарлар/Бейне ойындар 

- ZOWIE, LOGITECH ойын жүгіртпелері 

- Музыкалық аспаптар 

- Neoline брендінің тауарлары 

- TRUST үстелүсті микрофоны 

- Bang&Olufsen, MARSHALL, SONY, APPLE, LG TONE құлаққаптары 

- JBL, LG, MARSHALL, SONY, ЯНДЕКС, Bang&Olufsen портативтік колонкалары 

- APPLE теледидар тіркемелері 

- ЯНДЕКС бренді 

- Барлық сусындар 

 

8.1.3. Акцияны Ұйымдастырушы тауарда кемшіліктің болуына немесе кемшілікті жоюға (арзандатылған 
Тауар) байланысты төмен бағамен сататын Тауарды сатып алған кезде беріледі. 

8.1.4. Акция төлемнің келесідей түрлері бойынша қолданылады: қолма-қол, банктік карта және тауарды 
несиеге/бөліп төлеуге ресімдеу. 

8.2. Жеңілдік: 

8.2.1. заңды тұлғаларға; 

8.2.2. көтерме сатып алушыларға ұсынылмайды. Егер бір Сатып алушы Акцияның қолданылуы 
кезеңінде 3 (үш) және одан көп рет сатып алған кезде, онда 3 (үшінші) және алдағы сатып алу 
көтерме сатып алу болады.  

8.2.3. басқа акцияларға қатысатын Тауарға; 

8.2.4. егер чекте бір категориядағы 2 (екі) және одан көп Тауар көрсетілгенде; 

8.2.5. егер чекте бір бағадағы тауар көрсетілсе; 

8.2.6. сервистік және басқа қызметтерге, бонустық сертификаттарға, қосымша кепілдіктегі 
сертификаттарға, сыйлық карталарына және сим-карталарға ұсынылмайды. 

8.3. Тауарды аталған Акция бойынша қолма-қол есеп айырысумен немесе картамен сатып алған кезде 
сатып алушы жинақталған бонусты пайдалана алады.  

9. Акция бойынша тауарды қайтарып беру және айырбастау шарты: 

9.1. Жеңілдіктерді пайдаланумен сатып алынған сапасыз тауарларға кепілдік қызмет көрсету, 
айырбастау және қайтару Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында қарастырылған 
жалпы тәртіппен жүзеге асырылады.  

9.2. Сатып алушы Жеңілдіктерді пайдаланумен сатып алынған Тауар құнын қайтаруды талап еткен 
жағдайда, қолданыстағы заңнамада қарастырылған негіздеме бойынша Сатып алушыға тек Тауарға 
төленген сома ғана қайтарылады.  

9.3. Егер Сатып алушы Акция бойынша сатып алынған 1 немесе 2 тауарды қайтарып берген немесе 
айырбастаған жағдайда, онда Дүкен қызметкері Сатып алушыдан қайтаруға немесе айырбастауға 
Тауарлардың бүкіл тізбесін чек бойынша қабылдайды.  

 



Условия проведения Акции «Каскадные скидки 20% 50% 70%» с 01 по 16 мая во всех розничных  
магазинах Mechta.kz 

 

 
1. Организатор Акции: ТОО «Мечта Маркет». 

2. Место проведения Акции «Каскадные скидки 20% 50% 70%» (далее по тексту – Акция): все 

розничные магазины торговой сети Mechta.kz на территории Республики Казахстан. 

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

возраста 18 лет, и приобретающие Товар в магазинах торговой сети Mechta.kz, исключительно для 

личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской 

деятельностью (далее - Покупатель). Юридические лица и оптовые Покупатели в Акции не 

участвуют. 

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

быть продлена или завершена досрочно по решению Организатора. 

5. Каскадные скидки не накладываются друг на друга, при заведении параллельно 

акции повышенный Cashback до 20%. Действует альтернатива.  

6. Список Товаров, участвующих в Акции, определяется Организатором самостоятельно и 

может быть изменен Организатором. 

7. Покупателю предоставляется скидка на товар с наименьшей стоимостью в чеке (далее - 

Скидка) по следующей схеме: 

 при приобретении 2 (двух) товаров предоставляется скидка 20% на второй товар с 

наименьшей стоимостью в чеке; 

 при приобретении 3 (трех) товаров предоставляется скидка 50% на третий товар с 

наименьшей стоимостью в чеке; 

 при приобретении 4 (четырех) товаров предоставляется скидка 70% на четвертый товар 

с наименьшей стоимостью в чеке; 

8. Условия Акции для получения Скидки Покупателем: 

8.1. Скидка предоставляется: 

8.1.1. за покупки, совершенные во всех розничных магазинах торговой сети Mechta.kz 

в Республике Казахстан только в период действия Акции; 

8.1.2. на Товар с наименьшей стоимостью в чеке кроме Товаров, которые указаны в Таблице №1: 

Таблица №1 
 

Исключения 

- Модемы Beeline 

- Проекторы 

- Принтеры и МФУ 

- Смартфоны/ Планшеты APPLE 

- Смарт часы APPLE Watch 3/SE/6 series 



- Техника Miele: холодильники, сушильные аппараты, стиральные машины и встраиваемая техника;  

- Кофемашины торгового знака Delonghi 

-Кухонные машины торгового знака Kenwood 

- Техника BORK, DYSON, REMINGTON, Casada 

- Товары бренда KINGSTON 

- Товары бренда DJI 

- Игровые приставки 

- Аксессуары к игровым приставкам/Видеоигры 

- Игровые мышки ZOWIE, LOGITECH 

- Музыкальные инструменты 

- Товары бренда Neoline  

- Настольные микрофоны TRUST 

- Наушники Bang&Olufsen, MARSHALL, SONY, APPLE, LG TONE 

- Портативные колонки JBL, LG, MARSHALL, SONY, ЯНДЕКС, Bang&Olufsen 

- Приставки телевизионные APPLE 

- Бренд ЯНДЕКС 

- Все напитки 

 

8.1.3. при приобретении Товара, реализуемого Организатором Акции по сниженной цене в связи с 
наличием недостатка либо устранением недостатка, либо ГНЦ (уцененного Товара); 

8.1.4. Акция действует по следующим видам оплат: наличные, банковская карта и оформление товара 
в кредит/рассрочку. 
 

8.2. Скидка не предоставляется: 

8.2.1. юридическим лицам; 

8.2.2. оптовым покупателям. В случае, если один и тот же Покупатель совершил покупки 3 (три) 

и более раз в период действия Акции, то 3 (третья) и последующая покупки являются оптовой 

покупкой; 

8.2.3. на Товар, участвующий в других акциях; 

8.2.4. если в чеке указаны 2 (два) и более Товара одной категории; 

8.2.5. если в чеке указаны товары по одной цене; 
8.2.6. на сервисные и прочие услуги, бонусные сертификаты, сертификаты дополнительной 

гарантии, подарочные карты и сим-карты. 

8.3. При приобретении товара по данной Акции за наличный расчет либо картой, покупатель может 
использовать накопительные бонусы. 

9. Условия возврата и обмена товара по Акции: 

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

использованием Скидки, осуществляется в общем порядке, предусмотренным действующим 

законодательством Республики Казахстан. 

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

использованием Скидки, по основаниям предусмотренным действующим законодательством, 

Покупателю возвращается только уплаченная им сумма. 

9.3. В случае, если Покупатель возвращает или обменивает 1 или 2 товара, приобретенного по 

Акции, то работник Магазина принимает у Покупателя к возврату или обмену весь перечень 

Товаров по чеку. 


