
«"Менің Beeline-ым" жүктеп алып, смартфон ұтып ал!» науқанын өткізу ережелері  

1.  Жалпы ережелер  

1.1. «"Менің Beeline-ым" жүктеп алып, смартфон ұтып ал» науқанын (әрі қарай — 
«Науқан») ұйымдастырушы «Кар-Тел» ЖШС мен Beeline СБ болып табылады (әрі қарай 
мәтін бойынша «Ұйымдастырушы»). 

1.2. Науқанға Ұйымдастырушы және оның үлестес компанияларының қызметкерлерін 
қоспағанда, жеке тұлғалар болып табылатын, «Кар-Тел» ЖШС, «Beeline» СБ 
операторының ұялы байланыс қызметтерін көрсетудің жария шартына қосылған ЖК 
қоспағанда, аванстық есеп айырысу тәртібінің абоненттері (бұдан әрі - 
Қатысушы/Қатысушылар) қатыса алады. Бизнес-профильдер науқанға қатыса алмайды. 
Науқанға қызметкерлерге ресімделген корпоративтік нөмірлері немесе өзге нөмірлері 
бар «Кар-Тел» ЖШС қызметкерлері, сондай-ақ негізгі нөмірді өз атына тіркемеген немесе 
науқан шарттарының бірін орындамаған жеке тұлғалар қатыса алмайды.  

1.3. Осы науқанды өткізу ережелерін (әрі қарай «Ережелер») @beeline_kz Instagram-
аккаунтында науқанды ұйымдастыру және өткізу тәртібін реттейді. 

1.4. Науқанды өткізу ережелері және оның нәтижелері, сондай-ақ науқанды өткізуге 
байланысты басқа да ақпарат www.beeline.kz ресми сайтында жарияланады. 
Ұйымдастырушы науқанды өткізуге байланысты ақпаратты өзінің Instagram-дағы 
@beeline_kz аккаунтына қосымша орналастыруға құқылы. 

1.5. Науқан лотерея немесе тәуекелге негізделген басқа да ойын емес. Науқанды өткізу 
рәсімі Қатысушылардың оған қатысқаны үшін төлем енгізуімен байланысты емес, 
Науқанның жүлде қоры Ұйымдастырушының қаражаты есебінен қалыптастырылған. 

1.6. Науқанды өткізудің мақсаты — Beeline абоненттерінің адалдығын арттыру және жаңа 
абоненттерді тарту. 

  

2. Науқанды өткізу мерзімі 

2.1. Науқанды өткізу мерзімі: 2021 жылғы 6 қыркүйектен бастап 2021 жылғы 25 қазанға 
дейін қоса алғанда. 

  

3. Науқанды өткізу аумағы 

3.1. Науқан Қазақстан Республикасының аумағында өткізіледі. 

  

4. Науқанның жүлде қоры  

Жүлде (бұдан әрі - «Жүлде») Жалпы саны  
GALAXY A32 64GB VIOLET 1 
GALAXY A32 64GB BLUE 2 
GALAXY A32 64GB BLACK 2 
 

Ұйымдастырушы науқан туралы жарнамалық-ақпараттық материалдарда пайдаланатын 
жүлделердің суреттері берілетін жүлделердің суреттерінен өзгеше болуы мүмкін. 
Жүлделердің параметрлері мен сипаттамаларын Ұйымдастырушы анықтайды, 
Ұйымдастырушының қалауы бойынша өзгертілуі мүмкін және Қатысушылардың 
күткенімен сәйкес келмеуі мүмкін. 
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5. Науқанды өткізу шарттары 

5.1 1 кезең . 
Науқанға қатысу үшін @beeline_kz парақшасындағы пост шыққан сәттен бастап, 
қатысушылар 06.09.2021 ж. дейін: 
1) Instagram-дағы @beeline_kz парақшасына жазылу (бұрын жазылып қойған абоненттер 
де науқанға қатысады); 
2) науқан постындағы сілтеме бойынша өтіп, «Менің Beeline-ым» Қазақстан қосымшасын 
орнату және онда авторизациялаудан өту; 

3) лендингке сілтеме бойынша өтіп (www.beeline.kz сайтында орналастырылған), келесі 
нысандарды толтыру қажет:  
- Аты, тегі (міндетті жол) 
- «Менің Beeline-ым» қосымшасына тіркелген телефон нөмірі (міндетті жол) 
- Қала және тұрғылықты мекенжайы (міндетті емес) 
- Instagram аккаунты (міндетті жол) 
4) Деректерді тіркегеннен кейін абонент өтінімді жібереді, сол бетте «Samsung Galaxy A32  
смартфонының ұтыс ойынына қатысуға сіздің өтініміңіз қабылданды» деген хабарлама 
келеді. Науқанның қалған шарттарын орындауды ұмытпаңыз. Толығырақ: @beeline_kz 
парағындағы Instagram постына сілтеме».  
Ұтыс ойынына жоғарыда аталған барлық талаптарды орындаған абоненттер ғана кіреді 
және оларды орындау реті маңызды емес. 
 

2 кезең.  
06.10.2021 ж. кейін Ұйымдастырушы конкурстық іріктеудің екінші кезеңін бастайды, онда 
1-ші кезеңнен өткен қатысушыларға: 
1) Мобильді қосымшадағы сәйкестендіруден өту (биометриялық деректерді тапсыру). 
Егер бұл техникалық себептерге байланысты жұмыс істемесе, мәселені шешу үшін 
байланыс орталығына, қызмет көрсету кеңселеріне немесе онлайн чатқа хабарласу қажет. 
Осы өтініш тіркелген күні абонент сәйкестендіруден өткен (биометриялық деректерді 
тапсырған) болып есептеледі; 
2) 10-нан кем емес кез келген операцияларды орындау; 
3) 23.10.2021 дейін Instagram-дағы @beeline_kz парақшасындағы науқандық 
жарияланымның астындағы түсініктемелерде «Менің Beeline-ым» қосымшасының қандай 
қызметін немесе функциясын қатысушы ең көп пайдаланғанын немесе пайдаланатынын 
кемінде 20 символды пайдалана отырып барынша толық сипаттау керек. 
 
 
25.10.2021 Ұйымдастырушы ұтыс ойынын (рандомайзердің көмегімен) @beeline_kz 
Instagram парақшасында тікелей эфирде өткізеді. 

5.2. Ұйымдастырушы Beeline Қазақстанның @beeline_kz негізгі аккаунтындағы 
жарияланымда қандай жүлделер ойнатылатынын анықтайды. 

5.3. Ұтыс ойыны, ойнатылатын Жүлделер кестесі және нәтижелерді жариялау: 
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Ұтыс ойыны Қатысушылардың 
әрекеттері 

Ұтыс 
ойынының 

жарияланған 
күні 

Жүлде Нәтижелерді 
жариялау күні  

1 кезең.  - @beeline_kz 
парақшасына жазылу;  
- «Менің Beeline-ым» 
қосымшасын орнату 
және авторизациялау; 
- beeline.kz сайтында 
нысандарды толтыру 
(Instagram-дағы сілтеме 
бойынша). 
 
Реттілік маңызды емес. 
 
 

06.09.2021   

2 кезең.  - «Менің Beeline-ым» 
қосымшасында 
сәйкестендіруден өту 
(биометриялық 
деректерді тапсыру); 
- Мобильді қосымшада 
кез келген 10 
операцияны орындау.  
 
Бұл кезеңде бірізділікті 
сақтау маңызды (ең 
алдымен биометриялық 
мәліметтерді тапсыру 
керек, содан кейін 
операцияларды орындау 
керек) 
 
- «Менің Beeline-
ымда»жүргізілген 
операциялардың бірі 
туралы науқандық 
жарияланымның 
астында пікір қалдыру 
 
15.10.2021 дейін 

06.10.2021   

3 кезең  
(тікелей 
эфирдегі 
ұтыс 
ойыны) 

 25.10.2021 5 
смартфонның 
1-і GALAXY A32 

64GB 

25.10.2021 

 



5.4. Бір Қатысушы осы Науқан аясында бір ғана жүлде ала алады. 
5.5. Егер жеңімпаздар арасында Науқан шеңберінде алдыңғы ұтыс ойындарында бұрын 
жеңген Қатысушы болса, Ұйымдастырушы оны өткізіп жібереді және жеңісті келесі 
Қатысушыға есептейді. 
 
 
6. Қатысушының құқықтары 
6.1. Қатысушының келесілерге құқығы бар: 
6.1.1. Осы Ережемен белгіленген Науқан шарттарымен танысу. 
6.1.2. Науқанға қатысу. 
6.1.3. Ұтыс ойынының қатысушы-жеңімпазы (бұдан әрі — «Жеңімпаз») тиесілі жүлдені осы 
Ережелердің 10-тарауында белгіленген мерзімде және тәртіппен алуға құқылы. 
  

7. Қатысушының міндеттері 

7.1. Қатысушылар Науқанды өткізу мерзімі ішінде Instagram-дағы өз профилінің атауын 
өзгертпеуі тиіс.   

7.2. Жеңімпаздар Ұйымдастырушыға аты-жөнін және Beeline телефон нөмірін, сондай-ақ 
Науқанды өткізу мақсатында Операторға қажетті басқа да деректерді ұсынуға 
міндеттенеді. Ұйымдастырушы Жеңімпаздың ұсынылған деректердің (ТАӘ, жеке басын 
куәландыратын құжат, Beeline мобильді нөмірі және т.б.) ұялы байланыс қызметтерін 
көрсетудің жария шартына қосылу кезінде көрсетілген абоненттің деректеріне сәйкестігін 
верификациялауға құқылы.  

  

8. Ұйымдастырушының құқықтары 

8.1. Ұйымдастырушы құқылы: 

8.1.1. Егер осы Ережелердің 7-тарауында көзделген жалған немесе толық емес деректер 
ұсынылса немесе жеңімпазды верификациялау кезінде деректердің сәйкессіздігі 
анықталса, Қатысушыға науқанға қатысудан немесе жүлдені алудан бас тарту. 

8.1.2. Егер Қатысушылар жеңіске жету үшін әділетсіз әдістерді қолданса, сондай-ақ 
Қатысушылар Ереженің 7-тармағын бұзған жағдайда, Ұйымдастырушы Қатысушыларды өз 
қалауы бойынша қатысудан шеттетуге құқылы. 

8.1.3. Ұйымдастырушы кез келген уақытта науқанның күшін жою немесе ұзарту, 
Науқанның Жүлде қорының саны мен құрамын өзгерту, сондай-ақ осы Ережені өз қалауы 
бойынша өзгерту құқығын өзіне қалдырады. Ұйымдастырушы өзгерістерді күшіне енгенге 
дейін бір күн бұрын Қатысушылардың назарына Beeline Қазақстан (@beeline_kz) негізгі 
аккаунтындағы тиісті жарияланымның көмегімен жеткізеді. 

8.1.4. Ұйымдастырушы Жеңімпаздың аты-жөнін, оның аккаунтын www.beeline.kz сайты 
және басқа ақпарат көздеріндегі барлық маркетингтік материалдарда жариялау құқығын 
өзіне қалдырады.  

8.1.5. Жеңімпаздан Жүлдені алғаны туралы фотоесепті сұрату, ол Жеңімпазға осы Жүлдені 
алған сәттен бастап күнтізбелік 2 (екі) күннен кешіктірілмей Ұйымдастырушыға ұсынылуы 
тиіс. 

8.1.6. Ұйымдастырушы оны өткізу процесінде бұзушылықтарды анықтаған жағдайда, 
науқанның нәтижелерін жоюға немесе қайта қарауға құқылы.  

 

9. Ұйымдастырушының міндеттері 

9.1. Ұйымдастырушы міндеттенеді: 
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9.1.1. Науқанды осы Ережеде белгіленген тәртіппен өткізу; 

9.1.2. Осы Ереженің шарттарына сәйкес, Жеңімпазға Жүлде берілсін. 

  

10. Науқан қорытындысын шығару және Жүлдені алу тәртібі 

10.1. Жүлделер ұтыс ойыны науқанның 1 және 2 кезеңдерінің шарттарын орындаған 
Қатысушылар арасында кездейсоқ таңдау әдісімен өткізіледі (5.3 т.)  

10.2. Ұйымдастырушы Жеңімпазбен Instagram әлеуметтік желісіндегі көрсетілген 
профильдегі жеке хабарламаларда байланысады. 

10.3. Жеңімпаздар туралы ақпарат ұтыс ойыны өткізілген сәттен бастап 24 сағат ішінде 
Beeline Қазақстан (@beeline_kz) негізгі аккаунтында жарияланады. 

10.4. Жүлделерді беру кезеңі: қорытынды жасалған және Жеңімпаздар жарияланған 
сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде. Жүлдені алу уақыты, орны, әдісі туралы толық 
ақпарат Қатысушыға ұтыстан кейін беріледі. 

10.5. Жүлдені алу үшін жеңімпаз Ереженің 10.4-тармағында көрсетілген мерзім ішінде  
Ұйымдастырушыға жеке басын куәландыратын құжатты (жеке куәлік/паспорт) ұсынуы, 
сондай-ақ барлық қажетті құжаттармен, оның ішінде жөнелтпе құжат және/немесе 
қабылдау-тапсыру актісімен танысып, қол қоюы қажет.  

10.6. Жүлдеге меншік құқығы оны алған сәтте Жеңімпазға өтеді. Жүлдені алған сәттен 
бастап Жүлдені кездейсоқ жоғалту, зақымдау немесе бүлдіру қаупі үшін Жеңімпаз 
жауапты болады. Ұйымдастырушы Жүлдеге қатысты қандай да бір кепілдік бермейді.  

10.7. Өндірушінің стандартты кепілдігінде көзделген жағдайларды қоспағанда (егер 
мұндай кепілдік көзделген болса және Ұйымдастырушыда болса), Жүлделер 
қайтарылмайды және айырбасталмайды. Жүлделерді ақшалай баламамен ауыстыру 
көзделмеген. 

10.8. Ереженің 7.2, 10.5-тармақтарында көрсетілгендей, Жеңімпаздың кез келген немесе 
барлық іс-әрекеттерді жасамауы Жеңімпаздың көрсетілген іс-әрекеттерді орындаудан бас 
тартуы Жеңімпаздың Жүлдеден бас тартуын білдіреді. Мұндай жағдайда Жеңімпаз 
Жүлдені талап ету құқығынан айырылады және Жүлде автоматты түрде 
Ұйымдастырушының билігіне өтеді, ол басқа Қатысушылар арасында ұқсас механика 
бойынша Жүлдені қайта ойнау құқығын өзіне қалдырады. 

 

11. Ұйымдастырушы жауапты емес: 

11.1. Қатысушылардың осы Ережеде көзделген міндеттерді орындамағаны (уақытылы 
орындамағаны) үшін; 

11.2. Қатысушының ережелерді білмеуінен туындаған жағдайлар үшін; 

11.3. ұтыс өткізу кезінде пайдаланылатын интернет желісіндегі және/немесе байланыс 
арналарындағы техникалық проблемалар және/немесе алаяқтық нәтижесінде 
Қатысушылардан хабарлама алмағаны үшін; 

11.4. Қатысушылардан Науқанды өткізу және Жүлдені беру кезінде қажетті толық емес 
және/немесе дұрыс емес байланыс және/немесе өзге де мәліметтерді алғаны үшін; 

11.5. технологиялық сипаттағы іркілістер, оның ішінде Науқанды өткізу мерзімдері мен 
тәртібіне және оның нәтижелеріне әсер ететін арнайы бағдарламалық жасақтаманың 
іркілістері үшін; 



11.6. Ұйымдастырушы алдын ала болжай алмайтын және оның әрекетін жоя алмайтын 
еңсерілмейтін күш жағдайларының туындауына байланысты өз міндеттемелерін бұзғаны 
үшін; 

11.7. Науқанға қатысушы қандай да бір шығыстар мен өзінің Науқанға қатысуы 
салдарынан шеккен немесе туындауы мүмкін шығындар үшін. 
 

12. Басқа шарттар 

12.1. Науқанға қатысу Қатысушының Осы Ережелермен танысуын және келісуін автоматты 
түрде білдіреді. 

12.2. Қатысушы атана отырып, тұлға, егер ол Жеңімпаз болған жағдайда, Ұйымдастырушы 
аты, тегі, әкесінің аты, фотосуреті, аккаунты, тұрғылықты қаласы сияқты Жеңімпаз туралы 
ақпаратты жариялап, бұл туралы кез келген нысанда жариялауға құқылы және 
Ұйымдастырушыға осындай Қатысушыға қандай да бір сыйақы төлемей-ақ осындай 
жария хабарлауға және ақпаратты ашуға уәкілеттік береді. 

12.3. Науқанға қатыса отырып, Қатысушы Ұйымдастырушыға Науқанмен байланысты оның 
дербес деректерін өңдеуді, нақтылауды (жаңартуды, өзгертуді), пайдалануды (оның 
ішінде Жүлделерді тапсыру мақсаттары үшін), таратуды, иесіздендіруді, бұғаттауды, 
жоюды жүзеге асыруға өзінің келісімін береді. 

12.4. Осы Ережелер Науқанды өткізу шарттарын белгілейтін жалғыз құжат болып 
табылады. 

12.5. Жеңімпаздардың Жүлделерді алуына байланысты туындауы мүмкін жеке 
тұлғалардан алынатын жеке табыс салығын қажет болған жағдайда Ұйымдастырушы 
Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес төлейтін болады.  

12.6. Жеңімпаздардың Жүлделерді алуына байланысты туындауы мүмкін барлық өзге 
төлемдерді, шығыстар мен шығындарды Жеңімпаздардың өздері төлеуге тиіс. 

 

 


