
Google DCB бойынша жаңа жылға маркетингтік акция 

«Жүлдеңді «жүкте» 

Маркетингтік «Жүлдеңді «жүкте» акциясы (ары қарай – Акция) 22.11.2021 - 19.12.2021 жыл 

аралығында өтеді. 

 Контентті Google Play Market-ті  Beeline мобильді теңгерімімен сатып алыңыз.  

 Контентті Google Play Market-те «Play&Pay» қызметімен сатып алыңыз, егер мобильді 

теңгерімдегі қаражат жетпейтін болса.  

 Апта сайын ойын смартфондарының, шағын қуаттау құрылғыларының, фитнес-

білезіктердің, сымсыз құлақаспаптар мен тінтурлердің ұтысына қатысыңыз.   

Акция қатысушылары:  

- Beeline-ның алдына ала төлем жүйесі клиенттері*; 

- 18 жасқа толған және одан ересек; 

- Қазақстан Республикасының азаматтары немесе Қазақстан Республикасында тұруға 

ықтиярлы шетел азаматтары; 

- Телефон нөмірін ҚР қолданыстағы заңнамасына сай, жеке тұлға ретінде атына дұрыс 

тіркеген нөмірлердің иелері.  

 

«Жүлдеңді «жүкте» акциясына қатысу үшін осы ережелерде (бұдан әрі – Ереже) көрсетілген 

шарттарды орындау қажет. Ереже Акцияны өткізудің заңды шарттарын белгілейтін жалғыз 

құжат және ол beeline.kz сайтында жарияланады.  

Акция ережелері 

Акция Қатысушылары Beeline мобильді теңгерімімен Google Play Market-тен контент сатып 

алады.* Егер мобильді теңгерімде қаражат жетпейтін болса, Қатысушылар «Play&Pay» Сенім 

төлемі қызметін пайдалана алады. 

*Контентті сатып алу тоқтатылса немесе қайтарылса қатыспайды.   

Акция кезінде апта сайын Google Play Market-те мобильді теңгеріммен контент сатып алған 

барлық клиент бағалы жүлделер ұтысына қатысады. Егер клиент апта сайын мақсатты 

әрекеттер жасаса, ол бағалы жүлделер ұтысына тек бір рет қатысады. 

 

 

Акцияның жалпы шарттары мен жүлде қоры: 
 Жеңімпаздар апта сайын BeePlay Лигасының алаңы арқылы тікелей эфирде, өткен 

аптада телефонның мобильді теңгерімімен сатып алынған барлық контен арасынан 

кездейсоқ таңдалады  

 Апта сайын Оператор кездейсоқ түрде 5 жеңімпазды таңдайды, олардың әрқайсы құнды 

жүлделердің бірін кестеге сәйкес алады: 

  

Жүлде Аптадағы 

жеңімпаздар 

саны 

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic TWSEJ08WM, White вluetooth 

гарнитурасы 

1 

Xiaomi Mi Band 6 Global (XMSH15HM), Black смарт-білезігі 1 

Xiaomi Redmi Power Bank 20000 (PB200LZM), Black мобильді 

аккумуляторы 

1 

Ойынға арналған Poco X3 Pro, 128Gb, Phantom Black смартфоны 1 



A4Tech Bloody R80, Black, USB тінтуірі 1 

 

Жүлдені алу шарттары туралы толық ақпарат Қатысушыға ұтқан сәтінде айтылады. 

 

Өткізу тәртібі: 

1. Акция жеңімпаздары ВeeРlay лигасының алаңында тікелей эфир кезінде кездейсоқ 

сандар генератор – сайты арқылы қатысушылар тізімінен кездейсоқ түрде анықталады. 

2. Акцияның негізгі жеңімпаздары анықталғаннан кейін тікелей эфирде кездейсоқ түрде 2 

қосымша жеңімпаз анықталады. 

3. Әр жүлде ұтысының нәтижесі жеңімпаздардың ұялы телефондарының нөмірлері мен 

сыйлықтардың атауы көрсетілген Тізіліммен ресімделеді. 

4. Жеңімпаздарды анықтағаннан кейін тікелей эфирде деф-код (мысалы, 777) және 

жеңімпаздардың телефон нөмірінің соңғы 4 саны айтылады. Бас жүлде иегеріне тікелей 

эфирде қоңырау шалынады. Егер жүргізуші абонентпен байланыса алмаса, тікелей 

эфирден кейін Оператордың қызметкерлері байланыс орнату және клиентке ұтыс 

туралы хабарлау үшін абонентке күніне 3 рет (таңертең, түсте және кешке) 2 жұмыс күні 

бойы қоңырау шалады 

5. Жеңімпаз жүлдеден өз еркімен бас тартса, жеңімпазбен байланыс болмаса, ол ұтыс 

шарттарына сай келмесе жүлде резервтегі жеңімпазға беріледі.  

6. Жүлделер ұтқан абоненттерге Оператордың қызметкерлері 2 жұмыс күні ішінде 

қоңырау шалып, Beeline-ның жақын жердегі Сату және қызмет көрсету кеңсесіне 

жүлделердің жіберілгенін айтып, құттықтау және ақпаратты нақтылау мақсатында 

хабарласады.  

7. Бағалы жүлде ұтқан абоненттер сыйлықтарын жақын жердегі Beeline-ның Сату және 

қызмет көрсету кеңсесінен Beeline Сату кеңсесінен жүлдені алу мүмкіндігі туралы 

хабарлама алған сәттен бастап 30 күннен кешіктірмей ала алады. 

8. Жүлдені Beeline-ның Сату және қызмет көрсету кеңсесінен алу үшін абонент телефон 

нөмірінің тіркеу деректерін салыстыруға жеке куәлігін көрсетуі қажет. Нөмір жүлдені 

алатын абонентке тіркелген болуы тиіс. 

9. Оператор жеңімпазға телефон қоңырауы арқылы хабарлаған сәттен бастап 5 жұмыс күні 

ішінде жүлделерді Beeline-ның Сату және қызмет көрсету кеңсесіне жібереді. 

10. Жүлдені алуға келмеген және/немесе жеңімпаз 8-тармақта көрсетілген құжаттарды 7-

тармақта көрсетілген мерзімде ұсынбаған жағдайда Жеңімпаз жүлдені алу құқығынан 

айырылады, жүлде талап етілмеген болып саналады және одан әрі ол оны талап ете 

алмайды. Компания мұндай жүлдені өз бетінше иеленуге құқылы. 

11. Тіркеуді растаған және құжаттарды 7, 8-тармақтарда көрсетілген мерзімде ұсынған ұтыс 

жеңімпаздары жүлдені алады. Әрбір жүлде ұтысының нәтижесі жеңімпаздардың ұялы 

телефонының нөмірі мен сыйлықтардың атауы көрсетілген Тізіліммен ресімделеді. 

Жеңімпаздардың нөмірлері (префикс және нөмірдің соңғы 2 саны) beeline.kz сайтында 

ұтыс ойынынан кейін 10 күнтізбелік күннен кешіктірмей жарияланады. 

12. Акция жүлделерін жеңіп алған тұлғалар жүлделерді алған кезде Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес туындаған табыс 

салығының уақтылы есептілігі мен төленуі үшін бюджет алдында Компания жауапты. 

Акция қатысушыларының жүлделерді алуына байланысты туындауы мүмкін Ережеде 

айтылмаған Барлық өзге төлемді Акция жүлдесін/жүлделерін алған Акция 

қатысушылары өздері төлеуі тиіс, Компания Акцияға қатысушылардың қандай да бір 

шығыстары мен шығындары үшін жауапты емес. 

13. Акцияға қатыса отырып, абонент Акцияның барлық шартымен толық келіседі. Акция 

шарттарын орындай отырып, қатысушы Акцияға қатысуға келісетінін және осы 

Ережемен танысқанын растайды, сондай-ақ егер Қатысушы жүлделер ұтысында 

жеңімпаз болса, Оператордың сайтында және/немесе әлеуметтік желілерде тегін, атын, 

әкесінің атын, тұратын қаласын жариялауға келіскенін растайды.  



14. Оператор Осы Ереже бұзылған жағдайда Қатысушыны Акцияға қатысудан шығаруға 

құқылы. Оператор beeline.kz сайтында жариялай отырып Шарттарды бір жақты тәртіпте, 

өзгертуі немесе толықтыруы мүмкін. 

15. Тікелей эфирлер кестеге сай өткізіледі: 

 

Операция жасалатын апта Өткен аптаның ұтысы өтетін күн  

22.11.2021 – 28.11.2021 2 желтоқсан 2021 

29.11.2021 – 05.12.2021 9 желтоқсан 2021 

06.12.2021 – 12.12.2021 16 желтоқсан 2021 

13.12.2021 – 19.12.2021 23 желтоқсан 2021 

 


