
DRIVE GREY 
РУЛИТ!

литров 
аи 95!

получиАИ  95

литр ал!

*

* Акцияға Алматы қаласынан басқа, барлық ТК «Электрокомплекттің»  филиалдары қатысады
 В Акции участвуют все филиалы ГК "Электрокомплект", кроме г. Алматы *

www.ekt.kz / www.mgl.kz



АКЦИЯ!
07.09.2020-НАН 07.10.2020 ДЕЙІН 
ДК У ЫП,DRIVE GREY САТЫП АЛ
ӨЗІҢІЗДІҢ КЕПІЛДІ СЫЙЛЫҒЫҢЫЗДЫ 
АЛЫҢЫЗ!

С 07.09.2020 ПО 07.10.2020
КУПИ СВЕТИЛЬНИКИ ДК У DRIVE GREY 
И ПОЛУЧИ СВОЙ ГАРАНТИРОВАННЫЙ 
ПОДАРОК!

ВНИМАНИЕ: Выдача призов будет производится с 21 по 28 октября 2020 года!
Изображения призов могут отличаться от реальных

Подробности розыгрыша на сайте mgl.kz и ekt.kz

НАЗАР А УДАРЫҢЫЗ: Жүлделерді беру 2020 жылдың  21-28 қазан аралығында жүргізіледі!
Жүлделердің нақты бейнелері суреттерден өзгеше болуы мүмкін

Ұтыс ойыны туралы толығырақ ақпаратты mgl.kz және ekt.kz сайттарынан ала аласыз

БАС ЖҮЛДЕ! • ГЛАВНЫЙ ПРИЗ!

Автокөлік зарядтау 
құрылғысы Power Bank

Наушники

Видеорегистратор Автохолодильник
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АКЦИЯ!
DRIVE GREY РУЛИТ
АКЦИЯНЫ ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ 07.09.2020-нан  07.10.2020 дейін

АКЦИЯ ШАРТТАРЫ

10 данадан артық ДКУ DRIVE GREY сериялы шамдарын  сатып алған кезде сатып алушы кепілді сыйлық алады.
Сыйлық атауы ДКУ DRIVE GREY сатып алынған шамдардың санымен анықталады (№1 кестеге қараңыз).
Жүлделі шамдар санын есептеу бір чек негізінде жүргізіледі. 

Мысал: егер сатып алушының 55 және 9 дана drive GREY ДК У екі чегі бар болса, бұл ереже бойынша сатып алушы 
бір сыйлық алады "> 30 дана DRIVE GREY - Power Bank", бұл жағдайда акцияның шарттары бойынша DRIVE GREY ДК У 
9 данаға чек жүлдесіз, бір чектегі санды бөлуге немесе чектерді қосуға тыйым салынады.

Кесте №1

ЖҮЛДЕЛІ ШАМДАР САНЫ ПОДАРОК

> 10 дана DRIVE GREY

> 30 дана DRIVE GREY

> 60 дана DRIVE GREY

> 120 данаDRIVE GREY

> 250 дана DRIVE GREY

> 350 дана DRIVE GREY

Автокөлік зарядтау құрылғысы

Power Bank

Сымсыз құлаққаптар

Видеорегистратор

Автохолодильник 

1 000 литр АИ-95

ЖҮЛДЕЛЕРДІ БЕРУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ МЕРЗІМІ
Ұйымдастырушы сатып алуды ресімдеу кезінде көрсетілген телефон бойынша жеңімпазбен байланысады.
Ұйымдастырушы қатысушылардан жүлдені жеңімпазға беру үшін қажетті толық емес және (немесе) дұрыс емес 
байланыс мәліметтерін алғаны үшін жауапты болмайды.
Сыйлықтарды беру 2020 жылдың 21-28 қазан аралығында жүргізіледі.

Егер ұйымдастырушы 5 (бес) жұмыс күні ішінде 21-28 қазан аралығында жүлдені алушымен байланыса алмаса,  
жеңімпаз өзңінің жүлдесін алу құқығынан айырылады және акция ұйымдастырушысы өз қалауы бойынша осындай 
жүлдені иеленуге құқылы.



АКЦИЯ!
DRIVE GREY РУЛИТ
СРОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ с 07.09.2020 по 07.10.2020

УСЛОВИЯ АКЦИИ

При покупке светильников серии ДКУ DRIVE GREY от 10 штук и более, покупатель получает гарантированный подарок . 
Наименование подарка определяется количеством купленных светильников ДКУ DRIVE GREY (см. таблицу №1).  
Подсчет призового количества купленных светильников ведется на основании одного чека. 

ПРИМЕР: если у покупателя есть два чека на 55 и 9 штук ДКУ DRIVE GREY, это означает что по правилам покупатель 
получает один подарок "> 30 штук DRIVE GREY - Power Bank", в этом случае чек на 9 штук ДКУ DRIVE GREY по условиям 
акции не призовой, делить количество в одном чеке или суммировать чеки запрещено.  

Таблица №1

ПРИЗОВОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОДАРОК

> 10 штук DRIVE GREY

> 30 штук DRIVE GREY

> 60 штук DRIVE GREY

> 120 штук DRIVE GREY

> 250 штук DRIVE GREY

> 350 штук DRIVE GREY

Автомобильное зарядное устройство

Power Bank

Беспроводные наушники

Видеорегистратор

Автохолодильник 

1 000 литров АИ-95

ПОРЯДОК И СРОК ВЫДАЧИ ПРИЗОВ
Организатор связывается с победителем по телефону, указанному при оформлении покупки.
Организатор не несет ответственности за получение от участников неполных и (или) некорректных контактных 
сведений, необходимых для передачи покупателю приза.
Выдача подарков будет производится с 21 по 28 октября 2020 года.

В случае если Организатор не может в течение 5 (пяти) рабочих дней с 21 по 28 октября связаться с получателем 
приза, такой победитель лишается права на получение приза и Организатор Акции вправе распорядиться таким 
призом по своему усмотрению.
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