
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В АКЦИИ «Купи MateBook D серии и получи подарки» 

1. Общие положения 

1.1. Организатором Акции является ТОО “Huawei Technologies Kazakhstan” (Хуавей Технолод

жис Казахстан) (далее – Организатор). Адрес Организатора: Республика Казахстан, 050000, г. 
Алматы, проспект Достык, 210Б. 

1.2. Наименование Акции: «Купи MateBook D серии и получи подарки» 

1.3. Территория проведения Акции – Республика Казахстан. 

1.4. Общий срок проведения Акции – с 11 февраля 2022 года по 20 февраля 2022 года (далее п
о тексту – «Период проведения Акции»). 

2. Наименования товара, в целях стимулирования реализации, которых проводится Акц
ия: 

2.1. Акция проводится в отношении ноутбуков марки Huawei, а именно: (далее – Акционный 
продукт»): 

 HUAWEI MateBook D 14 модель (NobelB-WAH9A：53012JGN) 

 HUAWEI MateBook D 15 модель (BohrB-WAH9FQ：53012KRC)  

Акционный продукт можно приобрести в сетях магазинов официальных дистрибьюторов Орг
анизатора: 

 АО «Technodom Operator» (Technodom) 

 ТОО «Мечта Маркет» (Мечта) 
 TOO «Компания Эврика» (Evrika) 

 «FORA TRADE » (Fora) 
*Акционный продукт можно приобрести в сетях магазинов официальных дистрибьюто

ров Организатора или посредством покупки в онлайн интернет магазине официальных
 дистрибьюторов Организатора 

 

3. Условия, при соблюдении которых физическое лицо становится участником Акции: 

3.1. Участник – лицо, которое соответствует требованиям Правил, и которое в период с  11 фе
враля 2022 года по 20 февраля 2022 года приобрело акционный продукт в количестве не мене
е 1 (одной) единицы и выполнило требования, необходимые для участия в Акции. 

3.2. К участию в Акции допускаются дееспособные граждане Республики Казахстан и лица, и
меющие вид на жительство в Республике Казахстан, постоянно проживающие на территории 

Республики Казахстан в период проведения Акции, достигшие к моменту проведения Акции 
18 (восемнадцати) лет (далее – Участник Акции). 



3.3. К участию в Акции не допускаются: работники Организатора, члены их семей, лица, пред
ставляющие интересы Организатора, работники и представители третьих лиц, имеющих уста

новленные гражданско-правовые отношения с Организатором и связанные с организацией и/и
ли проведением Акции, а также члены их семей, лица без гражданства и граждане других гос
ударств, не имеющих вида на жительство в Республике Казахстан. 

3.4. Участвуя в Акции, Участник Акции подтверждает ознакомление и полное согласие с наст
оящими Правилами принятие на себя обязательства соблюдать все их условия и требования, а
 также на обработку предоставленных данных. 

3.5. Для того, чтобы стать Участником Акции получить приз, необходимо выполнить следую
щие действия 

 приобрести Акционный продукт в количестве не менее 1 (одной) единицы Акционного

 продукта, указанного в пункте 2.1 в срок с 00:00:00 часов 11 февраля 2022 года по 23:5
9:59 часов 20 февраля 2022 года (по времени г. Нур-Султан) 

 пройти регистрацию в Telegram-боте @HuaweiKzBot, указав персональные данные в с

рок с 00:00:00 часов 11 февраля 2022 года по 23:59:59 часов 25 февраля 2022 года (по в
ремени г. Нур-Султан) 

 загрузить чек/подтверждение покупки с минимум 1 (одним) Акционным продуктом, п
еречисленным в пункте 2.1. в срок с 00:00:00 часов 11 февраля 2022 года по 23:59:59 ча

сов 25 февраля 2022 года (по времени г. Нур-Султан) 

 загрузить фото SN номер (уникальный серийный номер) Акционного продукта в срок 

с 00:00:00 часов 11 февраля 2022 года по 23:59:59 часов 25 февраля 2022 года (по врем
ени г. Нур-Султан) 

4. Состав призового фонда 

Призовой фонд Акции формируется за счет денежных средств и имущества Организатора Ак
ции, и состоит из следующих гарантированных призов: 

4.1. Гарантированные призы: 

 Абонемент на 1 день на Горный Курорт «Шымбулак» с открытой датой - 100 штук за в
есь период Акции; 

 6 месяцев дополнительного сервисного обслуживания на Акционный продукт, куплен
ный в период с 11 февраля 2022 года по 20 февраля 2022 года. 

5. Порядок определения победителей 

5.1. Все загруженные чеки/подтверждение покупки и SN номера проходят модерацию на нали
чие Акционного продукта из перечня п. 2.1. и SN номера в течение двух рабочих дней. В личн

ом кабинете отобразится статус модерации – принят, на модерации, отклонен. В случае откло
нения чека/подтверждения покупки или SN номера модератором будет написана причина отк
лонения. 



5.2. Обязательно необходимо сохранить все чеки/подтверждение покупки, загруженные для у
частия. 

5.3. Все данные в чеке/подтверждение покупки должны быть читабельны. Изображение чека/

подтверждение покупки должно быть четким и читабельным. Тип файла: JPEG, JPG, размер н
е более 10 Мб., разрешение не менее 200 (двести) dpi. Не допускаются изображения, не являю

щиеся фотографиями (скриншоты, оттиски, картинки, компьютерная графика, фотомонтаж. Ч
ек/подтверждение покупки должен быть сфотографирован полностью, включая верхний и ни

жний край чека/подтверждение покупки, изображение чека/подтверждение покупки должно б
ыть строго вертикально ориентировано, фотографировать чек/подтверждение покупки необхо
димо под прямым углом. 

6. Порядок и срок выдачи призов 

6.1. В течение 3 (трех) рабочих дней после прохождения успешной модерации, победителю б
удет отправлен код для посещения Горного Курорта «Шымбулак». 

6.2. Для активации абонемента на Горный Курорт «Шымбулак» победителю необходимо под

ойти на кассу курорта, показать код и получить пластиковую карту, которая предоставляет бе
сплатный проход и катания на 1 день. 

6.3. В случае активации абонемента на Горный Курорт «Шымбулак» через официальный сайт

 Горного Курорта «Шымбулак», победителю необходимо пройти по адресу shop.shymbulak.co
m – выбрать дату, соответствующий билет и тариф, далее перейти в корзину. В корзине ввест
и код на скидку и оформить абонемент. 

6.4. Абонемент на Горный Курорт «Шымбулак» может быть использован до окончания текущ
его сезона катаний. Подробная информация на сайте https://shymbulak.com/ 

6.5. Абонемент на Горный Курорт «Шымбулак» не может быть обналичен. 

6.6. Сервисное обслуживание в дополнительные 6 месяцев, даёт право на гарантийный ремон

т, без права возврата устройства. Дополнительная гарантия на устройства будет доступна с 1 
марта 2022г. Ссылка для проверки гарантийного срока: https://consumer.huawei.com/kz/support
/warranty-query/  

7. Общие условия Акции 

7.1. Один Участник Акции имеет право участвовать в Акции с использованием нескольких че
ков/подтверждение покупки и SN номеров. В случае обнаружения использования разными Уч

астниками Акции одного чека/подтверждение покупки и SN номера с другого номера мобиль
ного телефона для участия в Акции, такие Участники Акции теряет право на получение любы
х призов в рамках Акции.  

7.2. Факт участия в Акции означает, что Участники Акции соглашаются с тем, что их имена, о
тчества, фамилии, фотографии, видео-, аудио- и иные материалы о них могут быть использов

аны Организатором Акции в любых рекламных и (или) информационных материалах, связанн
ых с проведением Акции, без уплаты какого-либо вознаграждения Участникам Акции. Побед

https://consumer.huawei.com/kz/support/warranty-query/
https://consumer.huawei.com/kz/support/warranty-query/


итель Акции дает свое согласие на интервью в средствах массовой информации и съемку для 
рекламных материалов, подготовленных в связи с проведением данной Акции, без выплаты е

му какого-либо вознаграждения. Все права на такие рекламные материалы принадлежат Орга
низатору Акции. 

7.3. Своей регистрацией в Telegram-боте @HuaweiKzBot Участник Акции подтверждает, что 

является дееспособным гражданином Республики Казахстан, что он сообщил собственные и д
остоверные данные и дает согласие на получение информации о рекламных акциях, подарков,

 образцов продукции и других предложений от Организатора Акции. Согласие Участника Ак
ции дает Организатору Акции и уполномоченным им лицам, которые будут соблюдать необх

одимые меры защиты таких данных от несанкционированного распространения, право осуще
ствлять сбор, хранение, обработку и использование данных Участника Акции, указанных в ан

кете, для осуществления Организатором Акции и/или его уполномоченными представителям
и контактов с Участниками Акции в отношении рекламных акций Организатора Акции, в том

 числе по сетям электросвязи, включая направление СМС-сообщений и сообщений электронн
ой почты. Согласие действительно с момента сообщения Участником Акции его регистрацио
нных данных до момента их отзыва Участником Акции. 

7.4. Организатор Акции вправе изменять и дополнять настоящие Правила без предварительно
го согласия и уведомления Участников 

7.5. Детальную информацию можно получить на сайте https://consumer.huawei.com/kz/ или по 

номеру единой службы поддержки HUAWEI по номеру телефона 6530 для звонков с мобильн
ого телефона (звонок бесплатный), а также официальные аккаунты в социальных сетях Huawe

i Mobile Kazakhstan в Facebook - https://www.facebook.com/huaweitechnologieskz/, Instagram – h
ttps://www.instagram.com/huaweimobilekz/, VK - https://vk.com/huaweimobilekz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/huaweitechnologieskz/
https://www.instagram.com/huaweimobilekz/
https://www.instagram.com/huaweimobilekz/
https://vk.com/huaweimobilekz


«Купи MateBook D серии и получи подарки» НАУҚАНЫНА ҚАТЫСУ ЕРЕЖЕЛЕР

І 

1. Жалпы ережелер 

1.1. Акцияның ұйымдастырушысы «Huawei Technologies Kazakhstan» ЖШС (Huawei Technolo
gies Kazakhstan) (бұдан әрі – Ұйымдастырушы) болып табылады. Ұйымдастырушының мекен
жайы: Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Достық даңғылы, 210Б. 

1.2. Науқанның атауы: «Купи MateBook D серии и получи подарки» 

1.3. Науқанды өткізу аймағы – Қазақстан Республикасы. 

1.4. Науқанның жалпы мерзімі 2022 жылғы 11 ақпаннан бастап 2022 жылғы 20 ақпанға дейін 
(бұдан әрі «Науқан кезеңі» деп аталады).  

2. Науқан өткізілетін сатуды ынталандыру мақсатында тауарлардың атаулары: 

2.1. Науқан Huawei ноутбуктері үшін жарамды, атап айтқанда: (бұдан әрі «Науқандық өнім» д
еп аталады): 

 HUAWEI MateBook D 14 модель (NobelB-WAH9A：53012JGN) 

 HUAWEI MateBook D 15 модель (BohrB-WAH9FQ：53012KRC)  

Науқандық өнімді Ұйымдастырушының ресми дистрибьюторларының дүкендерінен сатып ал
уға болады: 

 «Technodom Operator» (Technodom) АҚ 

 «Мечта Маркет» (Мечта) ЖШС 
 «Компания Эврика» (Evrika) ЖШС 

 «FORA TRADE » (Fora) ЖШС 
*Науқандық өнімді Ұйымдастырушының ресми дистрибьюторларының дүкендерінен 

немесе Ұйымдастырушының ресми дистрибьюторларының интернет-дүкенінен сатып 
алуға болады. 

 

3. Жеке тұлға Науқанға қатысушы болып келесі шарттарды орындаған кезде табылады: 

3.1. Қатысушы – Қағидалардың талаптарына сәйкес келетін және 2022 жылғы 11 ақпаннан ба
стап 2022 жылғы 20 ақпанға дейінгі кезеңде кемінде 1 (бір) бірлік көлемінде Науқандық өнім
ді сатып алған және қатысу үшін қажетті талаптарды орындаған тұлға. 

3.2. Қазақстан Республикасының әрекетке қабілетті азаматтары және Қазақстан Республикасы
нда тұруға ықтиярхаты бар, жоғарылату кезеңінде Қазақстан Республикасының аумағында тұ

рақты тұратын, белгіленген мерзімде 18 (он сегіз) жасқа толған адамдар, Науқанға (бұдан әрі 
- Науқанға Қатысушы) қатысуға рұқсат етіледі.  



3.3. Науқанға қатысуға рұқсат етілмейтін тұлғалар: ол Ұйымдастырушының қызметкерлері, о
лардың отбасы мүшелері, Ұйымдастырушының мүддесін білдіретін тұлғалар, Ұйымдастыруш

ымен азаматтық-құқықтық қатынастар орнатқан және/немесе Науқанды өткізу шарттарымен т
аныс, және ұйыммен байланысы бар үшінші тұлғалардың қызметкерлері мен өкілдері, сондай

-ақ олардың отбасы мүшелері, азаматтығы жоқ адамдар және Қазақстан Республикасында тұр
уға ықтиярхаты жоқ басқа мемлекеттердің азаматтары. 

3.4. Науқанға Қатысушы Науқанға қатысу арқылы оның барлық шарттары мен талаптарын ор

ындау, сондай-ақ ұсынылған деректерді өңдеу жайлы міндетін қабылдай отырып, осы Ережел
ермен танысып, толық келісетінін растайды. 

3.5. Науқанға Қатысушы болып сыйлық алу үшін келесі қадамдарды орындау қажет 

 2022 жылғы 11 ақпан сағат 00:00:00-ден бастап 2022 жылғы 20 ақпан сағат 23:59:59-ға 

дейін (Нұр-Сұлтан уақыты бойынша) 2.1-тармағында тізімделген Науқандық өнімнің к
емінде 1 (бір) бірлігі мөлшерінде Науқандық өнімді сатып алу. 

 2022 жылғы 11 ақпан 00:00:00-ден бастап 2022 жылғы 25 ақпан 23:59:59-ға дейін (Нұр-

Сұлтан уақыты бойынша) жеке деректерді көрсете отырып, @HuaweiKzBot Telegram-б
отында тіркелу. 

 2022 жылғы 11 ақпан 00:00:00-ден бастап 2022 жылғы 25 ақпан 23:59:59-ға дейін (Нұр-
Сұлтан уақыты бойынша) 2.1 тармағында тізімделген кем дегенде бір (1) Науқандық ө

німі бар түбіртекті/сатып алу туралы дәлелдемелерді жүктеп салу.  

 2022 жылғы 11 ақпан 00:00:00-ден бастап 2022 жылғы 25 ақпан 23:59:59-ға дейін (Нұр-

Сұлтан уақыты бойынша) Науқандық өнімнің SN нөмірінің (бірегей сериялық нөмірі) 
фотосуретін жүктеу. 

4. Жүлде қорының құрамы 

Науқанның жүлде қоры Науқанды Ұйымдастырушының қаражаты мен мүлкі есебінен қалыпт
астырылады және келесі кепілдендірілген жүлделерден тұрады: 

4.1. Кепілдендірілген жүлделер: 

  «Шымбұлақ» тау курортына 1 күнге ашық абонемент – Науқанның барлық мерзіміне 
100 дана; 

 2022 жылдың 11 мен 20 ақпан аралығында сатып алынған Науқандық өнімге 6 айлық қ
осымша сервистік қызмет. 

5. Жеңімпаздарды анықтау тәртібі 

5.1. Барлық жүктеп салынған түбіртектер/сатып алу туралы дәлелдемелер және SN нөмірлер 
2.1 тармағының және SN нөмірлерінің тізіміндеріндегі Науқандық өнімнің бар-жоғына екі жұ

мыс күннің ішінде модерацияланады. Модерация статусы сіздің жеке кабинетіңізде - модерац
ияда, қабылданған немесе қабылданбаған деп көрсетіледі. Егер түбіртек/сатып алу туралы дәл
елдеме немесе SN нөмір қабылданбаса, модератор сізге бас тарту себебін жазады. 



5.2. Қатысу үшін жүктеп салынған түбіртектерді/сатып алу туралы дәлелдемелерді сақтау қаж
ет. 

5.3. Түбіртекте/сатып алу туралы дәлелдемеде барлық мәліметтер анық болуы қажет. Түбірте

ктің/сатып алу туралы дәлелдеменің суреті анық және түсінікті болуы қажет. Файл түрі: JPEG,
 JPG, өлшемі 10 Мб аспайтын, ажыратымдылығы 200 (екі жүз) нүкте/дюймден кем емес болу

ы қажет. Фотосуреттер болып табылмайтын (скриншоттар, басып шығарулар, суреттер, компь
ютерлік графика, фотомонтаж) сияқты суреттерге рұқсат жоқ. Түбіртек/сатып алудын дәлелде

месі толығымен суретке түсірілуі қажет, оның ішінде үстіңгі және астыңғы жағы, сондай ақ т
үбіртек/сатып алу дәлелдемесінің суреті қатаң тігінен бағдарланған болуы тиіс және түбіртек/
сатып алу дәлелдемесі тік бұрыш астында суретке түсірілуі қажет. 

6. Жүлделерді беру тәртібі мен мерзімі 

6.1. Сәтті модерациядан өткеннен кейін 3 (үш) жұмыс күннің ішінде жеңімпазға «Шымбұлақ»
 Тау Курортына бару үшін код жіберіледі. 

6.2. «Шымбұлақ» Тау Курортының абонементін активтендіру үшін жеңімпаз курорттың касса

сына барып кодты көрсетіп, 1 күн бойы тегін кіруге және шаңғы тебуге мүмкіндік беретін пла
стикалық картаны алуы керек.   

6.3. «Шымбұлақ» Тау Курортының абонементін «Шымбұлақ» Тау Курортының ресми сайты а

рқылы активтендірген жағдайда жеңімпаз shop.shymbulak.com сайтына өтіп – күнді, сәйкес би
летті және тарифті таңдап, содан кейін қоржынға өтуі қажет. Қоржында жеңілдік кодын енгізі
п абонементті рәсімдеу. 

6.4. Шымбұлақ Тау Курортының абонементімен ағымдағы шаңғы маусымының соңына дейін 
пайдалануға болады. Толық ақпарат https://shymbulak.com/ сайтында. 

6.5. Абонемент на Горный Курорт «Шымбулак» не может быть обналичен. 

6.6. Сервистік қызметінің қосымша 6 айы құрылғыны қайтару құқығынсыз, кепілдік жөндеуге

 ғана құқық береді. Құрылғыларға қосымша кепілдік 2022 жылдың 1 наурызынан бастап қолж
етімді болады. Кепілдік мерзімін тексеру үшін сілтеме бойынша өтіңіз: https://consumer.huawe
i.com/kz/support/warranty-query/ 

7. Науқанның жалпы шарттары 

7.1. Бір Науқанға Қатысушы бірнеше түбіртектерді/сатып алуды дәлелдемелерін және SN нөм
ірлерін пайдаланып Науқанға қатысуға құқылы. Науқанға қатысу үшін әртүрлі Науқан Қатыс

ушыларының басқа ұялы телефон нөмірінен бір түбіртекті/сатып алу туралы дәлелдемесін жә
не SN нөмірін пайдаланып жатқаны анықталған жағдайда, Науқанға Қатысушылар Науқан бо
йынша кез келген жүлделерді алу құқығынан айырылады. 

7.2. Науқанға қатысу фактісі бойынша Науқанға Қатысушылар өздерінің атын, әкесінің атын, 
тегін, фотосуреттерін, бейне-, аудио- және олар туралы басқа да Науқанды өткізумен байланы

сты материалдарды Науқанды Ұйымдастырушы кез келген жарнамада және (немесе) ақпаратт
а Науқанға Қатысушыларға сыйақы толемей пайдалана алатынымен келісетінін білдіреді. Нау
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қанның жеңімпазы оған ешқандай сыйақы төленбейтін бұқаралық ақпарат құралдарында сұхб
ат алуға және осы Науқанға байланысты дайындалған жарнамалық материалдарға түсірілімге 

түсуге келіседі. Мұндай жарнамалық материалдарға барлық құқықтар Науқанды Ұйымдастыр
ушыға тиесілі. 

7.3. @HuaweiKzBot Telegram-ботында тіркелу арқылы Науқанға Қатысушы өзінің Қазақстан 

Республикасының қабілетті азаматы екенін, өзінің және сенімді деректерін ұсынғанын растай
ды және науқандар, сыйлықтар, өнім түрлері және басқа да ұсыныстар туралы ақпаратты Нау

қанды ұйымдастырушыдан алуға келіседі. Деректерді рұқсатсыз таратудан қорғау бойынша қ
ажетті шараларды сақтайтын Науқанды Ұйымдастырушыға және оның уәкілетті тұлғаларына 

Науқан Қатысушысының келісімі Науқанға арналған сауалнамада көрсетілген деректерін жин
ау, сақтау, өңдеу және пайдалану құқығын беріп Ұйымдастырушы және/немесе оның уәкілетт

і өкілдері Науқанға Қатысушылармен Науқанды Ұйымдастырушының науқандарына қатысты,
 оның ішінде телекоммуникация желілері арқылы, соның ішінде SMS хабарламалар мен элект

рондық пошта хабарламаларын жіберу арқылы байланысады. Келісім Науқанға Қатысушы өзі
нің тіркеу деректерін хабарлаған сәттен бастап Науқанға Қатысушы оларды қайтарып алғанға
 дейін жарамды. 

7.4. Науқанды Ұйымдастырушы Қатысушыларды алдын ала келісімінсіз және ескертусіз осы 
Ережелерді өзгертуге және толықтыруға құқылы. 

7.5. Толық ақпаратты https://consumer.huawei.com/kz/ веб-сайтынан немесе HUAWEI бірыңға

й қолдау қызметінің 6530 нөміріне ұялы телефоннан қоңырау шалу арқылы (қоңырау шалу те
гін), сондай-ақ Huawei Mobile Kazakhstan-ның ресми Facebook -https://www.facebook.com/hua

weitechnologieskz/, Instagram – https://www.instagram.com/huaweimobilekz/, VK - https://vk.com/
huaweimobilekz әлеуметтік желілерінен алуға болады. 
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