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გადაიხადე Apple Pay-ით ან NFC მობილური საფულით და Mastercard-ით რითეილ 
გრუპ ჯორჯიას ჯგუფში შემავალ მაღაზიებში და  ყოველ 50 ლარიან შენაძენზე მიიღე 
5 ლარის ვაუჩერი

2019 წლის 5 სექტემბრიდან 30 ნოემბრის ჩათვლით გამოიყენე Apple Pay შენს iPhone-
ზე და Apple Watch-ზე ან NFC მობილური საფულე, გადაიხადე Mastercard-ით 
საქართველოში არსებულ Retail Group Georgia-ს ჯგუფში შემავალ მაღაზიებში  და 
მიიღე  ყოველ შენაძენზე   შესაბამისი  სასაჩუქრე ვაუჩერი

ვინ იღებს აქციაში მონაწილეობას?
• აქციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ მობილური მოწყობილობის
მფლობელებს, რომლებიც გადახდისას იყენებენ Apple Pay-ის Mastercard ბარათით.
• NFC მობილური მოწყობილობის მფლობელებს, რომლებსაც მობილურ
საფულეზე მიმაგრებული აქვთ Mastercard ბარათი

რომელი ბარათები მონაწილეობს აქციაში:
აქციაში მონაწილეობს მხოლოდ:
• საქართველოს ბანკის, ვითიბის, თიბისის და ლიბერთი ბანკის მიერ  
გაცემული Mastercard ბარათი, რომელიც დამატებულია მობილურ 
საფულეში. 
რომელი მობილური საფულეები მონაწილეობს აქციაში?
• აქციაში მონაწილეობს Apple Pay Mastercard ბარათით
• TBC, BOG და VTB ბანკის მობილური საფულე Mastercard ბარათით

როგორ დავამატოთ ბარათი Apple Pay-ზე?
Masteracrd-ის Apple Pay-სთან დაკავშირება მარტივია:
iPhone: 
• გახსენი აპლიკაცია Wallet.
• დააჭირე ნიშანს «+» მარჯვენა ზედა კუთხეში.
• iTune-ის ანგარიშთან მიბმული საკრედიტო ან სადებეტო ბარათის
დასამატებლად შეიყვანე მისი უსაფრთხოების კოდი.
• ან აირჩიე «Add a different card» და დაასკანერე ბარათის ინფორმაცია iPhone-ის
კამერის გამოყენებით.
იხილეთ ვიდეო ლინკზე:

Apple Watch
• გახსენი iPhone-ზე აპლიკაცია Watch.
• შედი განყოფილებაში «Wallet & Apple Pay» და აირჩიე პუნქტი «Add Credit or Debit
Card».
• iTune-ზის ანგარიშთან მიბმული საკრედიტო ან სადებეტო ბარათის
დასამატებლად შეიყვანე მისი უსაფრთხოების კოდი.
• ან აირჩიე «Add a different card» და დაასკანერე ბარათის ინფორმაცია iPhone-ის
კამერის გამოყენებით

 როგორ და სად  შემიძლია ვაუჩერის მიღება და  გამოყენება?
• ვაუჩერის მიიღება შესაძლებელია Retail Group Georgia-ს ჯგუფში შემავალ
მაღაზიებში მინ 50 ლარის ღირებულების შენაძენზე.



• ვაუჩერს მიიღებთ ქვითართან ერთად, რომელიც დაადასტურებს, რომ
გადახდა მოხდა მობილურის საფულით და Mastercard ბარათით.

რომელი მაღაზიები მონაწილეობს აქციაში?
აქციაში მონაწილე მაღაზიებია: 
ZARA, MANGO, MASSIMO DUTTI, GAP, BANANA REPUBLIC, MARKS & SPENCER, OYSHO, 
ALDO, STRADIVARIUS, PULL & BEAR, BERSHKA,   PROMOD, CHARLES AND KEITH, MONSOON, 
ACCESSORIZE, CLARKS, ZARA HOME, LA SENZA, ZIPPY, SERGENT MAJOR, FLORMAR, ALDO 
ACCESSORIES, QUIZ, F&F, U.S. POLO ASSN. LA VIE EN ROSE, JENNYFER, CALL IT SPRING,  
WALLIS, LIPSY.

სად შემიძლია ვაუჩერის მიღება?
• ვაუჩერის მიღება შესაძლებელია ზემოთ ჩამოთვლილი მაღაზიების
ნებისმიერ ფილიალში თბილისი მოლში, ისთ ფოინტში, სავაჭრო გალერეა მერანში,
სითი მოლში საბურთალოზე.

სად შემიძლია ვაუჩერის გამოყენება?
• ვაუჩერის გამოყენება  შესაძლებელია მხოლოდ სასაჩუქრე ბარათის
შესაძენად.
სასაჩუქრე ბარათში გადაცვლამდე ვაუჩერები არ არის ფასეული.

  როგორ ანგარიშდება ვაუჩერები?
• 50-99 ლარის ღირებულების შენაძენზე მიიღებთ 5 ლარიან ვაუჩერს
• 100-149 ლარის ღირებულების შენაძენზე - 10 ლარიან ვაუჩერს
• 150-199 ლარის ღირებულების შენაძენზე - 15 ლარიან ვაუჩერს
• 200-249 ლარის ღირებულების შენაძენზე - 20 ლარიან ვაუჩერს
• და ა.შ. ………
• 5000 ლარის და მეტი ღირებულების შენაძენზე შესაძლებელია მაქსიმუმ 500
ლარიანი ვაუჩერის მიღება

სად, როგორ და რამდენი ხნის განმავლობაში  შემიძლია სასაჩუქრე ბარათის 
მიღება და გამოყენება?

• სასაჩუქრე ბარათის მისაღებად, უნდა წარადგინოთ მინიმუმ 50 ლარის ან მეტი
ღირებულების მქონე  ვაუჩერები  შენაძენთა ფისკალური ქვითრებთან ერთად
მხოლოდ   მაღაზია MANGO-ს ფილიალებში, მისამართებზე:
o ქ.თბილისი, სავაჭრო ცენტრი თბილისი მოლი,  აღმაშენებლის  ხეივანის  მე-16
კმ
o სავაჭრო   ცენტრი ისთ ფოინთი, თვალჭრელიძის ქ.2.
o სავაჭრო ცენტრი სითი მოლი საბურთალო - ვაჟა-ფშაველას გამზირი #70
(ოქტომბრიდან)
• სასაჩუქრე ბარათის გამოყენება შესაძლებელია ბარათის გააქტიურებიდან 6
თვის განმავლობაში, აქციაში მონაწილე ყველა მაღაზიაში ნებისმიერი პროდუქტის
შესაძენად
• სასაჩუქრე ბარათში გადაცვლამდე ვაუჩერებით ფასდაკლების მიღება ან მათი
განაღდება შეუძლებელია.
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რამდენი ხნის განმავლობაშია შესაძლებელი ვაუჩერის სასაჩუქრე ბარათში 
გადაცვლა?
• ვაუჩერი შეგიძლია სასაჩუქრე ბარათზე გადაცვალო 2019 წლის 15
დეკემბრამდე.
• 15 დეკემბრიდან  ვაუჩერების სასაჩუქრე ბარათზე გადაცვლა  შეუძლებელია.

 სასაჩუქრე ბარათით შეძენილ პროდუქციაზე ვრცელდება თუ არა სტანდარტული   
წესები და  პირობები?
• პროდუქციაზე რომელსაც შეიძენთ სასაჩუქრე ბარათით გავრცელდება
სტანდარტული პირობები
• აქციის ფარგლებში პროდუქციის დაბრუნების შემთხვევაში ხდება გაცემული
ვაუჩერის  დაბრუნებაც.

რამდენი ტრანზაქციის განხორციელება შემიძლია დღეში?
• დღიური ტრანზაქციების რაოდენობა შეუზღუდავია
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