








«Forester» («Форестер») ЖЧК сынын административдик директорунун 

01.10.2022 № 115 

Буйругуна тиркеме 

«End Of Warranty» ПРОГРАММАСЫНА КАТЫШУУ ЭРЕЖЕЛЕРИ 

(мындан ары – «Эрежелер») 

2022-жылдын 1-октябрындагы Бишкек убактысы боюнча саат 10.00дөн баштап жарактуу. 
 
1. Жалпы жоболор 
1.1. «End Of Warranty» программасынын (мындан ары – «Программа») алкагында катышуучуга (IQOS же lil 
тутумунун колдонуучуларынын Маалымат базасында катталган, 18 жашка толгон жана андан улуу курактагы жеке 
жак, мындан ары – «Катышуучу») ушул Эрежелерге ылайык, колдонууда болгон IQOS ORIGINALS же lil SOLID 2.0 
аттуу тамеки ысытуу электр тутумун өткөрүп берүү шартында IQOS 3 DUO, IQOS ORIGINALS DUO же lil SOLID 2.0 
аттуу электр тамеки ысытуу тутумун (мындан ары – «Жаңы түзмөк») өзгөчө баада, өлчөмү ушул Эрежелердин №2 
тиркемесинде көрсөтүлгөн, сатып алуу мүмкүнчүлүгү берилет. 
 
1.2. Программа «Forester» (Форестер) ЖЧКсы (мындан ары – «Компания») тарабынан Кыргыз Республикасынын 
аймагында сатуучу-жеке консультанттар аркылуу жана IQOS жана lil SOLID аттуу электр тамеки ысытуу тутумдарын 
чекене сатууну ишке ашырган ички соода объектилеринде (мындан ары шарттуу түрдө – «IQOS дүкөндөрү») 
жүргүзүлөт. Программа 2023-жылдын 31-декабрына чейин жарактуу. 
  
1.3. Программага катышуу үчүн Катышуучу IQOS дүкөнүнө же сатуучу-жеке консультантка кайрылып, 
Программага катышууну каалагандыгын билдирет.   
 
1.4. Программанын шарттарына ылайык, Катышуучулардан Кыргыз Республикасынын рыногу үчүн өндүрүлгөн 
жана жеткирилген, б.а. Кыргызстандын аймагында расмий сатууга арналган IQOS 3 DUO, IQOS ORIGINALS DUO же 
lil SOLID 2.0 аттуу колдонууда болгон электр тамеки ысытуу тутумдары (мындан ары – «Колдонууда болгон 
түзмөктөр») кабыл алынат.  
 
1.5. Колдонууда болгон түзмөктүн кепилдик мөөнөтүнүн бүтүшүнө 1 (бир) айдан ашык эмес убакыт калган 
учурдан тартып, иштеген жана иштебеген абалда болгон бардык Колдонууда болгон түзмөктөр Программага 
катыша алат. Түпнуска кутучасы талап кылынбайт. Колдонууда болгон IQOS 3 DUO же IQOS ORIGINALS DUO 
түзмөгүнүн кубаттагыч түзмөгү жана кармагычы болушу керек. 
 
1.6. Катышуучу IQOS дүкөнүнө/сатуучу-жеке консультантка кайрылганда, Колдонууда болгон түзмөк Катышуучу 
тарабынан ушул Эрежелердин №1 тиркемесинде көрсөтүлгөн форма боюнча кабыл алуу-өткөрүп берүү 
актысынын негизинде кайтарылгыс негизде Компанияга өткөрүлүп берилет. 
 
1.7. Катышуучу Колдонууда болгон түзмөктү өткөрүп бергенден кийин, Катышуучу ушул Эрежелердин №2 
тиркемесинде көрсөтүлгөн баада Жаңы түзмөктү сатып алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. 
 
1.8. Программа боюнча сатып алынган Жаңы түзмөктү кайтаруу, алмаштыруу Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарына ылайык ишке ашырылат. Кепилдик Программанын алкагында сатылып алынган түзмөктөргө, 
Программанын алкагында сатылып алынбаган түзмөктөргө берилгендей эле берилет. Жаңы түзмөктү кайтарып 
берүүдө же алмаштырууда Колдонууда болгон түзмөк үчүн эч кандай сумма төлөнбөйт.  
 
1.9. Сатып алынуучу Жаңы түзмөк үчүн төлөм накталай акча каражаттары же банктык төлөм картасы менен 
жүргүзүлүшү мүмкүн.  
 
 
 
 



 
2. Чектөөлөр 
 
2.1. Жаңы түзмөктү сатып алуу учурунда бардык түстөрүнүн болушуна кепилдик берилбейт. 
 
КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ! «End Of Warranty» программасы боюнча сунушталган өзгөчө баа IQOS 
дүкөндөрүндө/сатуучу-жеке консультанттарда өзүнчө программалардын жана коомдук оферталардын 
алкагында болгон башка өзгөчө баалар менен суммаланбайт. 
 
 
3. Корутунду жоболор 
3.1. Www.iqos.com веб-сайтында жарыяланган же IQOS дүкөндөрүндө жайгаштырылган бул Эрежелер IQOS же lil 
тутумунун колдонуучуларынын Маалымат базасында катталган адамдарга (Катышуучуларга) даректелген, 
Кыргыз Республикасынын аймагында жарактуу жана КР Жарандык кодексинин 396-беренесинин маанисинде 
оферта болуп эсептелет. Катышуучу тарабынан ушул Эрежелердин акцепти, КР Жарандык кодексинин 399-
беренесинин 3-пунктуна ылайык, ушул Эрежелердин 1.6-пунктунда көрсөтүлгөн тартипте жүргүзүлөт, андан 
кийин бүтүмдүн жазуу жүзүндөгү формасы сакталды, ал эми Катышуучу Эрежелердин шарттарына кошулду деп 
эсептелет. 
 
3.2. Программанын Эрежелери жаңыртылган Эрежелерди IQOS дүкөндөрүнө жана www.iqos.com сайтына 
жайгаштыруу менен өзгөртүлүшү жана (же) толукталышы мүмкүн. Программанын жаңыртылган Эрежелери 
жайгаштырылган учурдан баштап күчүнө кирет. Катышуучу Программанын Эрежелерине өзгөртүүлөр жана (же) 
толуктоолор киргизилгенден кийин, Программанын алкагында өзгөчө баа сунушунан пайдаланууну улантуу 
менен Программанын жаңыртылган Эрежелерине макулдугун тастыктайт.  
 
3.3. Программа кошумча эскертүүсүз жана себебин түшүндүрүүсүз жокко чыгарылышы мүмкүн.  
 
3.4. Катышуучу ушул Эрежелердин 1-бөлүгүнө ылайык, IQOS дүкөндөрүндө/сатуучу-жеке консультантка 
Колдонууда болгон түзмөктү өткөрүп берген учурда Программанын Эрежелерине макул болот. 
  

http://www.iqos.com/
http://www.iqos.com/


«END OF WARRANTY» 
программасына катышуу эрежелерине  

№1-тиркеме 
 

Колдонууда болгон түзмөктү кабыл алуу-өткөрүп берүү актысы 
 

Шаар\калктуу конушу Ички соода объектисинин аталышы Күнү 

   

 
 
Бул Акт түзүлдү: 
 
«ФОРЕСТЕР» ЖЧКсы, бир тараптан, мындан ары «1-тарап» деп аталуучу жана 
 

жана экинчи тараптан, мындан ары «2-тарап» деп аталуучу, төмөнкү жөнүндө  
 
«END OF WARRANTY» программасынын алкагында төмөнкү мүлктү 2-тарап өткөрүп берди, ал эми 1-тарап кабыл алды: 
 
Колдонууда болгон IQOS түзмөгү: 

 
ЖЕ колдонууда болгон LIL түзмөгү:  

 
 
Колдонууда болгон түзмөк 2-тарап тарабынан 1-тарапка кайтарылгыс негизде өткөрүлүп берилет.  
 
Бул Акт 2 (эки) нускада, ар бир тарап үчүн бир нускадан түзүлдү. 

 
ТАРАПТАРДЫН КОЛУ: 

 
1-тарап 2-тарап 

Аты-Жөнү____________________________ 
колу_________________________ 

Аты-Жөнү____________________________ 
колу_________________________ 

 

  

Аты-жөнү  

ИСН  

Кубаттагыч түзмөктүн сериялык номери  

Кармагычтын сериялык номери  

Түзмөктүн сериялык номери  



 
«END OF WARRANTY» 

программасына катышуу эрежелерине  
№2-тиркеме 

 

Катышуучу тарабынан өткөрүп 
берилүүчү Колдонууда болгон 

түзмөк  

Өзгөчө баада сатып алууга боло 
турган Жаңы түзмөк 

Колдонууда болгон түзмөктү 
тапшырууда Жаңы түзмөктү 

сатып алуунун өзгөчө баасы, сом 
менен 

lil SOLID 2.0 электр тамеки ысытуу 
тутуму 

IQOS ORIGINALS электр тамеки 
ысытуу тутуму  

2500 

lil SOLID 2.0 электр тамеки ысытуу 
тутуму 

lil SOLID 2.0 электр тамеки ысытуу 
тутуму 

1500 

IQOS 3 DUO электр тамеки ысытуу 
тутуму 

IQOS ORIGINALS электр тамеки 
ысытуу тутуму  

2500 

IQOS ORIGINALS электр тамеки 
ысытуу тутуму 

IQOS ORIGINALS электр тамеки 
ысытуу тутуму 

2500  

 

 

 


