
СРОКИ И УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ VIP КАРТЫ MANGO 
MANGO VIP КАРТАСЫН ҚОЛДАНУ МЕРЗІМІ МЕН ШАРТТАРЫ 
 
 
Преимущества обладателя Карты  
Карта иесінің артықшылықтары  
 
1. Условием получения VIP Карты MANGO (далее - «Карты») является чек на 
единовременную покупку на сумму от 60 000,00 тенге товаров без скидки в 
любом из магазинов MANGO на территории Казахстана. Для получения VIP Карты 
MANGO необходимо правильно заполнить соответствующее заявление, 
сопроводив его документом, подтверждающим оплату (с указанием суммы от 60 
000 тенге), выданным любым из магазинов MANGO в Казахстане. 
1. Қазақстан территориясындағы кез келген MANGO дүкендерінен жеңілдіксіз 
сатылуды қарастыратын бір чекте 60 000,00 теңгеден жоғары бағаға тауар сатып 
алу MANGO VIP Картасын (ары қарай - «Картаны») алу шарты болып табылады.  
MANGO VIP Картасын алу үшін лайықты мәлімдемені Қазақстандағы кез келген 
MANGO дүкенімен берілген төлемді растайтын құжатпен бірге (60 000 теңгеден 
жоғары бағаны көрсете отырып) ұсынып, дұрыс толтыру қажет.   
 
2. Владелец Карты получает право на 10% скидку («Скидка Владельца Карты») 
при покупке любого продукта по торгово-розничной цене в любом из магазинов 
MANGO в Казахстане, перечисленных на сайте: www.mango.com/mangocard. 
2. www.mango.com/mangocard сайтында көрсетілген Қазақстандағы кез келген 
MANGO дүкендерінде бөлшек сауда бағамен кез келген өнімді сатып алған кезде 
Картаның иесі 10% жеңілдік құқығына ие болады («Карта Иесінің жеңілдігі»).  
 
3. Действие «Скидки Владельца Карты» не распространяется на покупку вещей, 
продаваемых со скидкой, на распродажах, промо-акциях, на вещи, этикетки 
которых обозначены звездочкой (*) или кругом (О), на кожаные изделия, а также 
на вещи, купленные по подарочным сертификатам или со скидкой для персонала. 
Не предусматриваются двойные скидки; две Карты не могут сочетаться для 
получения совместной скидки. 
3. «Карта Иесінің жеңілдігі» күші жеңілдікпен сатылатын киімдерге, жаппай 
сатылымға, промо-акцияларға, жапсырмаларында жұлдызша (*) немесе дөңгелек 
(О) белгіленген киімдерге, былғары өнімдерге, сонымен қатар сыйлықты 
сертификатпен сатып алынған немесе қызметкерге арналған жеңілдікпен 
сатылған киімдерге жүрмейді. Еселенген жеңілдіктер жоқ; екі Карта бірге 
жеңілдік алуға сай келмейді.  
 
 
Карта 
1. Карта действует в течение 1 года с момента ее первого использования.  
1. Бірінші пайдаланудан бастап карта 1 жыл ішінде жарамды. 
 
2. Для получения скидки необходимо предъявить Карту кассиру непосредственно 
перед произведением оплаты.  
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2. Жеңілдік алу үшін Картаны кассирге тура төлем жасау алдында көрсету қажет. 
3. Карта не передаётся третьим лицам; Карта не является кредитным документом 
или отдельным способом оплаты; она может быть использована исключительно в 
рамках преимуществ, указанных в настоящем документе. 
3. Карта үшінші адамдарға берілмейді; Карта несиелік құжат немесе жеке төлем 
түрі болып табылмайды; ол тек қана осы құжатта көрсетілген артықшылықтар 
аясында ғана қолданыла алады.  
 
Потеря и кража Карты  
Картаны жоғалту және ұрлатып алу  
1. В случае потери, повреждения или кражи Карты, она не подлежит замене или 
восстановлению.  
1. Картаны жоғалтқан, зақымдаған немесе ұрлатқан жағдайда, оны алмастыруға 
немесе қайта қалпына келтіруге болмайды.  
 
Изменения и отмена действия Карты  
Картаның күшін өзгерту немесе жою  
1. PUNTO FA, S.L. оставляет за собой право периодически и без предварительного 
предупреждения, в любое время, на своё усмотрение вносить поправки или 
изменять указываемые в данном документе сроки и условия, а также дополнять, 
аннулировать или изменять Скидку Владельца Карты.  
1. PUNTO FA, S.L. мерзімді және алдын ала ескертусіз, кез келген уақытта, өз 
шешімі бойынша Карта иесінің жеңілдігіне түзтулер енгізуге немесе осы құжатта 
көрсетілген мерзімдер мен шарттарды өзгертуге, сонымен қатар толықтыруға, 
жоюға немесе өзгертуге құқылы.  
 
Остальные условия  
Қалған шарттар  
1. Оформление VIP Карты MANGO возможно в ограниченный период времени, 
карта может быть аннулирована без предварительного извещения, по 
усмотрению PUNTO FA, S.L. 
1. MANGO VIP Картасын шектелген уақыт аралығында рәсімдеу мүмкін және ол 
алдын ала ескертусіз  PUNTO FA, S.L шешімімен жойыла алады. 
 
2. PUNTO FA, S.L. оставляет за собой право отказаться от любого из указанных 
пунктов, объявить недействительной любую Карту, отказать в замене 
повреждённой или украденной Карты, на своё полное усмотрение и без 
объяснений или указания причины претенденту на её получение, Владельцу 
Карты или другому лицу. 
2. PUNTO FA, S.L. өз шешімі бойынша және ешбір түсініктемесіз және талапкерге, 
Карта Иесіне немесе басқа адамға себебін көрсетпестен жоғарыда көрсетілген кез 
келген пункттен бас тартуға, кез келген Картаны жарамсыз деп табуға, 
зақымданған немесе ұрланған Картаны алмастырудан бас тартуға құқылы.  
 
3. Все решения, принимаемые PUNTO FA, S.L. в связи с функционированием 
Карты, являются исчерпывающими и окончательными и не подлежат 
дополнительным комментариям, их оспаривающих. 



3. Картаның жұмыс істеуімен байланысты PUNTO FA, S.L. қабылдаған барлық 
шешімдер түбегейлі және соңғы болып табылады, және қосымша түсіндірме 
жасауға, дауласуға жатпайды.  
 
4. Независимо от обстоятельств, PUNTO FA, S.L. не несёт ответственность перед 
претендентом на получение Карты, перед Владельцем Карты или иной стороной 
за её утрату или повреждение. 
4. Жағдайға қарамастан, PUNTO FA, S.L. Картаны алатын талапкердің, Карта 
Иесінің немесе өзге жақтың алдында оның жоғалуы мен зақымдануына жауапты 
емес.  
 
5. Карта в течение всего времени действия является собственностью PUNTO FA, 
S.L. При нахождении или обнаружении данного документа просим вернуть его в 
любой из магазинов MANGO в Казахстане. 
5. Карта, әсер ету уақытының барлық кезінде PUNTO FA, S.L меншігі болып 
табылады. Осы құжатты тапқан жағдайда, Қазақстандағы кез келген MANGO 
дүкеніне қайтарып беруіңізді сұранамыз.  
 
6. Все личные данные будут зарегистрированы и обработаны компанией PUNTO 
FA, S.L., которая расположена по официально зарегистрированному адресу: Pol. 
Ind. Riera de Caldes, Mercaders 9-11, 08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona), 
SPAIN. В целях управления Картой и получения коммерческой информации о 
продуктах MANGO, владельцы VIP Карты могут реализовать свое право доступа, 
исправления и удаления данных, обратившись по электронному адресу: 
online@mango.com  
6. Барлық жеке мәліметтер PUNTO FA, S.L. компаниясымен тіркеледі және 
өңделеді, ол ресми тіркелген мына мекен-жайда орналасқан: Pol. Ind. Riera de 
Caldes, Mercaders 9-11, 08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona), SPAIN. Картаны 
басқару және MANGO өнімдері туралы коммерциялық ақпаратты алу мақсатында 
VIP Карта иелері online@mango.com электрондық поштасына хабарласу арқылы 
өз мәліметтеріне рұқсат алу, өзгерту және жою мүмкіндігіне ие бола алады.  
 

 

 

 

*Предложение действительно во всех магазинах MANGO в Казахстане. Адреса 
магазинов смотрите на: www.mango.com/mangocard. Предложение не 
распространяется на другие скидки или промо-акции, на кожаные изделия, а 
также на вещи, этикетки которых обозначены звездочкой (*), кругом (О). 
*Ұсыныс Қазақстандағы барлық MANGO дүкендерінде жарамды. Дүкендердің 
мекен-жайларын мына сайттан көріңіз: www.mango.com/mangocard. Ұсыныс 
басқа жеңілдіктерге немесе промо-акцияларға, былғары өнімдерге, сонымен 
қатар жапсырмасында жұлдызша (*), дөңгелек (О) белгіленген киімдерге 
таратылмайды. 
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