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01.10.2022  

№118 буйругу менен бекитилди 
 

««Форестер» ЖЧКсынын («Forester») офертасы – IQOS электр тамеки ысытуу тутумунун жана (же) lil Solid 

2.0 электр тамеки ысытуу тутумунун үлгүсүнө тест-драйв өткөрүү боюнча келишим 

 «Forester» («Форестер») (мындан ары – «Компания») ЖЧКсынын керектөөчүлөр алдындагы Кыргыз 

Республикасынын (мындан ары – «КР») мыйзамдары тарабынан белгиленген милдеттенмелерин аткаруу максатында, тактап 
айтканда, керектөөчүгө өнүм – IQOS ORIGINALS DUO электр тамеки ысытуу тутуму жана (же) lil SOLID 2.0 электр тамеки ысытуу 

тутуму жөнүндө маалымат берүү үчүн, иштөө принциби менен кененирээк таанышууга, ыңгайлуулугун текшерүүгө, туура 
пайдалануу боюнча маалымат берүү үчүн, керектөөчүгө IQOS ORIGINALS DUO электр тамеки ысытуу тутуму жана (же) lil SOLID 
2.0 электр тамеки ысытуу тутуму жана алардын өзгөчөлүктөрү жөнүндө жеке пикирди түзүүгө мүмкүндүк берүүчү, ошондой эле 

туура пайдалануу боюнча маалыматты берүү үчүн, ошондой эле андан кийинки чечимдерди кабыл алуу үчүн ORIGINALS DUO 
жана (же) lil SOLID 2.0 электр тамеки ысытуу тутумунун керектөө касиеттеринин керектөөчүнүн керектөөлөрүнө ылайык келиши 

үчүн, Компания он сегиз жашка толгон, тамекини керектөөчү, IQOS Колдонуучулардын маалымат базасында жана lilде катталган 
жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жогоруда көрсөтүлгөн укуктарды ишке ашырууга кызыкдар болгон жеке 

адамга, Тест-драйв өткөрүүнү сунуштайт (буга өзгөртүүсүз толук кошулуу жолу менен Тест-драйв (IQOS жана (же) lil Solid 2.0 
(мындан ары – «Тест-драйв») электр тамеки ысытуу тутумунун үлгүсүн сыноо үчүн төмөнкү Макулдашууну түзүүнү сунуштайт), 

төмөндө каралган шарттарда:  

 IQOS ORIGINALS DUO жана (же) lil SOLID 2.0 электр тамеки ысытуу тутумунун үлгүсүн сыноо үчүн ушул Келишим 

(мындан ары – «Келишим») бир тарабынан уставдын негизинде аракеттенген компаниянын атынан Административдик 
директор А. А. Черепов   , жана «Керектөөчү тарабынан»: IQOS жана lil тутумунун Колдонуучуларынын маалымат базасында 
(мындан ары – «Маалымат базасы») катталган тамеки колдонуучу, ыктыярдуу негизде келишимди толук өзгөртүүсүз 

компаниянын шарттарында түзүү сунушун (сунушту) кабыл алган он сегиз жаштагы же андан улуу жеке адам аркылуу 
мамилелерди жөнгө салат 

 Тараптар бул Келишим Компания менен Керектөөчүнүн Тест-драйв өткөрүү маселелери боюнча өз ара 
аракеттенүүсүнүн жалпы жана негизги шарттарын жөнгө салгандыгын моюнга алышат. 

 Ошону менен бирге, Компания төмөндө көрсөтүлгөн шарттарда Тест-Драйвдан тышкары, Керектөөчүлөргө Кыргыз 
Республикасынын «Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жөнүндө» Мыйзамында жана башка ченемдик укуктук актыларында 

белгиленген жогоруда аталган укуктарын ишке ашыруу үчүн, анын ичинде өнүмдүн касиеттерин көрсөтүү жана өнүм жөнүндө, 
IQOS ORIGINALS DUO жана (же) lil SOLID 2.0 электр тамеки ысытуу тутумун туура колдонуу жөнүндө маалымат берүү жолу 

менен башка мүмкүнчүлүктөрдү берет. 

1. Аныктамалар 

1.1. Керектөөчү – Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында, анын ичинде керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоодо каралган 

укуктарын ишке ашыруу максатында тест-драйв өткөрүү каалоосун билдирген 18 жашка толгон жана андан улуу, Маалыматтар 
базасында катталган жеке адам.  

1.2. Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чолпон-Атинская көч. 16, дареги боюнча катталган жана жайгашкан, Компания – 

«Forester» («Форестер») ЖЧК сы, Кыргыз Республикасынын аймагында IQOS жана lil SOLID электр тамеки ысытуу тутумун 

импорттоочу жана сатуучу, ошондой эле КР аймагында керектөөчүлөрдүн дооматтарын кабыл алган уюм. 

1.3. Үлгү– Компаниянын кароосу боюнча тандалып алынган, Компанияга таандык жана Керектөөчүгө ушул Келишимге ылайык 
убактылуу жана кайтарылып берилүүчү негизде Тест-драйвынын максаттары үчүн берилген, колдонулган IQOS ORIGINALS DUO 

же lil SOLID 2.0 электр тамеки ысытуу тутуму. 

1.4. Тест-драйв– керектөөчүгө IQOS ORIGINALS DUO жана (же) lil SOLID 2.0 электр тамеки ысытуу тутуму товары жөнүндө 

маалымат берүү, иштөө принциби менен кеңири таанышуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу, ыңгайлуулугун текшерүү, туура 
пайдалануу боюнча маалыматты берүү үчүн жана IQOS ORIGINALS DUO жана (же) lil SOLID 2.0 электр тамеки ысытуу тутуму 

жана алардын өзгөчөлүктөрү жөнүндө жеке пикирди түзүүгө мүмкүндүк берүү үчүн, ошондой эле IQOS ORIGINALS DUO жана 
(же) lil SOLID 2.0 электр тамеки ысытуу тутумун керектөө касиеттеринин керектөөчүнүн керектөөлөрүнө ылайык келиши үчүн 

андан кийинки чечимдерди кабыл алуу үчүн, Керектөөчүгө үлгүнү Компания тарабынан ушул Келишимге ылайык убактылуу 
жана кайтарылып берилүүчү негизде берүү жолу менен жеңил кабыл алуу үчүн кызмат кылуучу шарттуу белги. 
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1.5. Ички соода объекттери – Компаниянын ички соода объекттери: Коомдун чекене соода түйүндөрү жана IQOS ORIGINALS 

DUO жана (же) lil SOLID 2.0 электр тамеки ысытуу тутумун сатуучу Компаниянын тобокелдиги аз өнүмдөрүн сатуу бөлүмүнүн 
сатуучу-жеке консультанттары. 

1.6. Тараптар – бирге айтылган учурда Компания жана Керектөөчү. 

1.7. Колдоо кызматы – Компаниянын керектөөчүлөргө электр тамеки ысытуу тутуму боюнча маалымат берүү үчүн жооптуу 

бөлүмү: 1848 телефон номери боюнча (Кыргыз Республикасынын аймагында акысыз) же Сайттагы онлайн-чат аркылуу 

www.iqos.com/kg, Facebook мессенжери аркылуу же Instagram дагы (@kyrgyzstan_iqos) тике-билдирүү аркылуу. 

1.8. Акцепт – Керектөөчүнүн ушул Офертаны толугу менен жана шартсыз кабыл алуусу жана ушул Келишимде белгиленген 
тартипте өзгөртүүсүз Келишимге кошулууга макулдугу тууралуу жообу. 

2. КЕЛИШИМДИН ЗАТЫ  

2.1. Компания ушул Келишимдин шарттарына ылайык, Акцепт кабыл алган Керектөөчүгө ички соода объектилери аркылуу ушул 

Келишимдин шарттары боюнча Тест-драйвын өткөрүүнү камсыз кылат.  
 
2.2. Компания төмөндөгүлөрдү жетекчиликке алат: 

i) IQOS жана lil Solid 2.0 тутумдары тамеки жана тамеки буюмдарын колдонууну улантууну каалаган 18 жашка толгон жана 
андан улуу тамеки тарткандар үчүн арналган; 

ii) Компания IQOS жана lil Solid 2.0 тутумдарын эч качан тамеки чекпегендерге же тамеки колдонууну толугу менен 
токтоткондорго сунуштабайт; 

iii) Компания кандай болгон күндө да тамеки чегүүнү уланта турган жана Тест-драйвты өткөрүүгө өз алдынча кызыгуусун 
(демилгесин) билдирген Керектөөчүлөргө гана маалымат берет жана Тест-драйв жүргүзүлүшүн камсыздайт. Компания 18 жашка 

толгон жана андан улуу курактагы тамеки чеккендерге IQOS же lil Solid 2.0ге өткөн учурунда Компания тарабынан белгиленген 
шарттарда окутуу, кеңеш жана жеке презентациялар аркылуу колдоо көрсөтүүгө даяр; 

iv) Компания Керектөөчүгө IQOS жана lil Solid 2.0ни чегүү тамекини таштоону алмаштыра албасын эскертиши керек. Ошондой 
эле тамеки чегүүнүн ден соолугуна коркунуч келтиришинен кооптонгон Керектөөчүгө тамекини бардык мүмкүн болгон 
формаларда колдонууну толугу менен токтотуусу жана ушул Келишимге кошулбоосу керектиги жөнүндө маалымдоосу керек; 

v) Компания Керектөөчүгө IQOS жана lil Solid 2.0 колдонуу ден-соолук үчүн коркунучтарды жокко чыгарбашы же тамекиге 
зыянсыз альтернатива эмес экендигин маалымдоого милдеттүү.  

 
2.3. Бул Келишимди түзүү менен Сатып алуучу төмөнкүлөрдү тастыктайт: 

2.3.1. Компанияга маалымат алуу жана Тест-драйв өткөрүү үчүн өзүнүн жеке демилгеси боюнча кайрылган; 
2.3.2. Ушул Келишим менен, атап айтканда ушул Келишимдин 2.2-пунктунда көрсөтүлгөн маалыматтар менен таанышкандыгын, 

ошондой эле Товарды сатып алуудан мурун ушул Келишимде каралган бир же бир нече жол менен Сатуучудан кеңеш алуу 
укугун ишке ашыра алгандыгын; 

2.3.3. Тест-драйв өткөрүүнүн тартиби жана шарттары менен таанышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон жана мындай тааныштыруу 
үчүн убакыт же шарттар менен чектелбеген; 
2.3.4. Тест-драйвду өткөрүүнүн шарттары жана тартиби боюнча түшүндүрмөлөрдү жана (же) кеңештерди жана (же) башка 

маалыматтарды алуу үчүн ички соода объектилерине, Колдоо кызматына же Интернет-ресурска кайрылуу мүмкүнчүлүгүнө ээ 
болгон; 

2.3.5. Он сегиз жашка толгон, мыйзамдуу жана анык маалыматтарды (анын ичинде жеке маалыматтарды) пайдалануу менен, 
ушул Келишимде каралган иш-аракеттерди жеке өзү, өзүнүн кызыкчылыгы үчүн жасоого өз милдеттенмесин билет жана кабыл 

алат;  
2.3.6. Бул Келишимдин текстин толук окуп чыккан, анын мазмунун түшүнгөн, ошону менен ал Компания тарабынан 

белгиленген шарттарда ушул Келишимди түзүүнү өз алдынча чечкен. 
 

2.4. Компания Тараптар Келишим түзгөнгө чейин Сунуштун/Келишимдин шарттарын бир тараптуу өзгөртүүгө укуктуу. Сатып 
алуучу, өз кезегинде, эгерде көрсөтүлгөн өзгөртүүлөр Сатып алуучуга туура келбесе, Келишимди түзүүдөн баш тартууга укуктуу. 
Тараптар Келишим түзгөндөн кийин Кыргыз Республикаснын (мындан ары – «КР») колдонуудагы мыйзамдарында белгиленген 

негиздер жана тартиптер менен ага өзгөртүүлөрдү киргизүүгө жол берилет. 
 

2.5.  Келишим Керектөөчү Акцепт кабыл алган учурдан тартып өзгөртүүсүз бүтүндөй Керектөөчү тарабынан кошулуу менен 
тийиштүү түрдө түзүлгөн деп эсептелет. 

2.6. Компания Тест-драйв учурунда керектөөчүлөргө IQOS жана lil Solid 2.0 электр тамеки ысытуу тутумун, ошондой эле Колдоо 
кызматы аркылуу Тест-драйв өткөрүү жол-жобосу боюнча маалымат же кеңештерди берет. 

http://www.iqos.com/kg
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2.7. Бул Келишимдин тараптары Үлгү Керектөөчүгө ушул Келишимде каралган белгилүү бир мөөнөткө берилиши жана 

Керектөөчү тарабынан Үлгүнү Компанияга кайтарып берүү шарттары менен берүү боюнча макулдашышат. 

3. ТЕСТ-ДРАЙВ ӨТКӨРҮҮ ТАРТИБИ 

3.1. Компания ушул Келишимдин шарттарына ылайык, үлгүнүн Тест-драйвты жүргүзүүнү каалаган Керектөөчүгө ички соода 
объекттери аркылуу Тест-драйвы үчүн үлгүсүн (IQOS ORIGINALS DUO же lil SOLID), ошондой эле кубаттоочу блогун (адаптер), 

USB-кабели, Үлгү тазалоочу каражатты, 3 (үч) пачка ысытылуучу HEETS тамеки таякчаларын (IQOS электр тамеки ысытуу тутуму 
үчүн гана, Керектөөчүнүн тандоосу боюнча ысытылуучу HEETS тамеки таякчаларынын түрлөрү) же үч таңгак ысытылган Fiit 
тамеки таякчаларын (lil SOLID электр тамеки ысытуу тутумун үчүн, Керектөөчүнүн тандоосу боюнча ысытылуучу Fiit тамеки 

таякчаларынын түрлөрү) берет. 

3.2. Үлгү, ошондой эле кубаттоочу блогу (адаптер), USB кабели, Үлгү үчүн тазалоочу түзмөк (мындан ары бирге – «Үлгү жана 

керектүү компоненттери») Керектөөчүгө Компания тарабынан берилген күндөн тартып, аларды Керектөөчү тарабынан 
Компанияга ушул Келишимде белгиленген тартипте кайтарып берүү шарттарында 14 (он төрт) календардык күнгө берилет. 

3.3. Үлгүгө жана керектүү компоненттеринее менчик укугу Компанияга таандык жана Керектөөчүгө өтпөйт. Керектөөчү Тест-
драйвтын мөөнөтүндө үлгүнүн жана керектүү компоненттердин коопсуздугу жана колдонууга жарамдуулугу үчүн жоопкерчилик 

тартат жана аларды кадимки эскирүүнү эске алуу менен Керектөөчүгө берилгендей түрдө кайтарып берет. Тараптар үчүн ушул 
Келишимдеги үлгүнүн сакталышы жана колдонууга жарамдуулугу төмөнкүлөрдү билдирет: 

(1) Үлгү Компанияга кайтарылып берилген учурда аны өз максаты боюнча колдонуу мүмкүнчүлүгү; 

(2) Үлгү Компанияга кайтарылып берилген учурда анын бардык тышкы элементтеринин бүтүндүгү (механикалык бузулуунун 
жоктугу); 

(3) Керектөөчү үлгүнү өткөрүп берүү жана кабыл алуу актысы боюнча алган үлгүнү толук бойдон кайтарып берүү. 

3.4. Тест-драйвтын алкагында үлгүнү берүү, эгерде Керектөөчүгө үлгүнү берүү техникалык жактан мүмкүн болсо жана 

Компанияда берүү үчүн жетиштүү үлгүлөр болсо, Компания тарабынан ички соода Объектилери аркылуу жүзөгө ашырылат. 
Компания үлгүнү белгилүү бир убакытта берүү мүмкүнчүлүгүнө кепилдик бербейт. Мындай берүү мүмкүнчүлүгү ар кандай 

учурда ички соода объекттеринде үлгүлөрдүн болушуна гана көз каранды. Бир Керектөөчүгө Тест-драйвтын максаттары үчүн 
бир Үлгү берилет. 

3.5. Тест-драйвка катышуу үчүн (Керектөөчү тарабынан ушул Сунуштун/Келишимдин толук жана шартсыз кабыл алынышы) 
Керектөөчү жалпысынан төмөнкү аракеттерди аткарышы керек: 

3.5.1. Керектөөчүнү маалымат базасында каттоо, анткени ал Керектөөчүнүн ушул Келишимди түзүү жана аткаруу үчүн зарыл 
болгон анын жеке маалыматтарын чогултууга жана иштетүүгө макулдугун берүүнү, ошондой эле ушул Келишимдин бардык 
шарттарынын сакталышын көзөмөлдөөнү камтыйт; 

3.5.2. Керектөөчү тарабынан Үлгүнү жана Тест-драйв үчүн керектүү компоненттерин алгандыгын ырастоосу жана ушул 
Келишимдин 3.7-пунктта көрсөтүлгөн тартипте өткөрүп берүү жана кабыл алуу актына кол коюшу; 

3.5.3. ушул Келишимдин 3.6-пунктунун шарттарына ылайык Керектөөчүлөрдүн Тест-драйвтын наркын төлөө. 

Керектөөчүнүн Келишимдин ушул пунктунда жогоруда көрсөтүлгөн аракеттердин бирин аткарбашы же аларды Керектөөчү 

тарабынан ушул Келишимдин шарттарын бузуу менен жасашы Керектөөчүнүн бул Офертаны кабыл алуудан жана Келишимди 
түзүүдөн баш тартуусу болуп эсептелет. Керектөөчүнүн Акцепт кабыл алуусу Керектөөчүнүн ушул Офертанын жана 

Келишимдин шарттары менен таанышкандыгын жана макулдугун ырастоо болуп саналат.   

3.6. Тест-драйвтын баасы КНС менен 355 (үч жүз элүү беш) сомду түзөт. Тест-драйв үчүн төлөм накталай акчаны Компаниянын 

кассасына салуу аркылуу же терминал аркылуу төлөм банкынын картасы аркылуу жүргүзүлүшү мүмкүн. Керектөөчүгө Тест-
драйвтын наркын төлөгөндүгүн тастыктоочу чек берилет.  

3.7. Үлгүнү жана Тест-драйв үчүн керектүү компоненттерди Керектөөчүгө өткөрүп берүү фактысын тастыктоо үчүн Компания 

Керектөөчүнүн телефон номерине СМС-билдирүү жөнөтүүнү демилгелейт, анда Керектөөчүнүн телефон номерине тиешелүү 
код, Үлгүнүн сериялык номери жана бул Келишимге шилтеме камтылган. Керектөөчү Компанияга SMS-билдирүүнүн кодун 
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билдирет жана ошону менен Үлгү жана Тест-драйв үчүн зарыл компоненттердин берилишин ырастайт, Керектөөчү тарабынан 

ушул Келишимдин №1 Тиркемесинде каралган форма боюнча үлгүнү кабыл алуу жана өткөрүп берүү күбөлүктөрүн, ошондой 
эле ушул Келишим менен макулдугун ырастайт. 

СМС билдирүүнү жөнөтүү/кабыл алуу кандайдыр бир себептерден улам мүмкүн болбой калган учурда, Тараптар кагаз жүзүндө 
кабыл алуу жана өткөрүп берүү актынын үлгүсүнө кол коюушат жана бардык зарыл маалыматтарды мындай актыга жазышат. 

3.8. Керектөөчү үлгүнү жана керектүү компоненттерди үлгүнү кабыл алуу сертификатында көрсөтүлгөн максималдуу мөөнөттөн 
кечиктирбестен, бирок Тест-драйвтын жарактуу мөөнөтүнөн кечиктирбестен кайтарып берүүгө милдеттенет. Үлгүнү жана зарыл 
компоненттерди кайтарып берүү Үлгү жана зарыл компоненттер алынган Ички соода объектисине жараша жүзөгө ашырылат: 

3.8.1. Эгерде Үлгү жана керектүү компоненттер Компаниянын тобокелдиктин төмөндөтүлгөн өнүмдөрүн сатуу бөлүмүнүн 
Компаниянын жеке-сатуучу кеңешчиси аркылуу алынса, Керектөөчү тарабынан Үлгүлөрдү жана керектүү компоненттерди 

кайтарып берүү Керектөөчү менен Компаниянын төмөндөтүлгөн тобокелдиктерди сатуу бөлүмүнүн жеке-сатуучу консультанттн 
ортосунда макулдашылган жерде жүзөгө ашырылат; 

3.8.2. Эгерде Үлгү жана зарыл компоненттери Компаниянын чекене соода түйүнүндө алынган болсо, Керектөөчү Үлгүнү жана 
зарыл компоненттерди ошол эле Компаниянын чекене соода түйүнүнө кайтарып берүүгө милдеттүү. 

Керектөөчү Тест-драйв мөөнөтү аяктаганга чейин каалаган убакта Үлгүнү жана зарыл компоненттерди кайтарып берүүгө 
укуктуу. 

3.9. Керектөөчү тарабынан Компаниянын Үлгүсүн жана зарыл компоненттерин кайтарып берүү ушул Келишимдин 2-
тиркемесинде келтирилген Үлгү кайтаруу жөнүндө Актты ырастоо жана/же кол коюу жолу менен жүзөгө ашырылат. Үлгүнү 
кайтаруу жөнүндө Актты ырастоо жана/же кол коюлушу Үлгүнүн жана зарыл компоненттердин кайтарылышын ырастайт. Үлгүнү 

жана зарыл компоненттерди кайтарылган фактысын тастыктоо үчүн Компания Керектөөчүнүн телефон номерине СМС-билдирүү 
жөнөтүүнү демилгелейт, анда Керектөөчүнүн телефон номерине тиешелүү код, Үлгүнүн сериялык номери жана бул Келишимге 

шилтеме камтылган. Керектөөчү компанияга SMS-билдирүүнүн кодун билдирет жана ошону менен Үлгүнүн жана зарыл 
компоненттердин кайтарылганын ырастайт, Керектөөчү тарабынан Үлгүнү кайтарып берүү Актын ырастайт.  

СМС билдирүүнү жөнөтүү/кабыл алуу кандайдыр бир себептерден улам мүмкүн болбой калган учурда, Тараптар кагаз жүзүндө 
кабыл алуу жана өткөрүп берүү Актына кол коюшат. 

3.10. Керектөөчү Үлгүнү үчүнчү жактарга, анын ичинде 18 жашка чыга элек адамдарга Тест-драйвтын бүткүл мезгилинин 
ичинде өткөрүп бербестен, үлгүнү жеке өзү колдонуу милдетин өзүнө алат. 

4. ТАРАПТАРДЫН ЖООПКЕРЧИЛИГИ 

4.1. Компания ушул Макулдашууда белгиленген тыюу салууларды бузуу менен Керектөөчүнүн же Керектөөчү тигил же бул 
себептерден улам үлгүнү өткөрүп берген үчүнчү жактын үлгүнү туура эмес пайдаланышынын натыйжасында Керектөөчүгө 

жана/же үчүнчү жактарга келтирилген зыян үчүн жоопкерчилик тартпайт. Тараптар ушул Келишим боюнча Сатуучунун 
жоопкерчилиги реалдуу зыян менен чектелет жана КРнын колдонуудагы мыйзамдарында белгиленген тартипте далилденүүгө 

тийиш деп макулдашышты. 

4.2. Тараптар «Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жөнүндө» КРнын Мыйзамына, КРнын Граждандык кодексине, «Чекене 

сооданын эрежелерине» жана КРнын башка колдонуудагы ченемдик укуктук актыларына ылайык ушул Келишимди сактоо үчүн 
жоопкерчилик тартышат. 

4.3. Эгерде аткарбоо согуш же согуш аракеттери, жер титирөө, суу ташкыны, өрт жана башка табигый кырсыктар, мамлекеттик 
бийлик органдарынын актылары же аракеттери, Тараптардын эркине карабастан келип чыккан бажылык эрежелердин 

өзгөрүүсү, ишмердикке, импортко жана (же) экспортко болгон чектөөлөр сыяктуу каршы тура алгыс мүнөздөгү жагдайлардын 
натыйжасында келип чыкса, Тараптар өз милдеттенмелерин толук же жарым-жартылай аткарбагандыгы үчүн жоопкерчиликтен 
бошотулат. Милдеттенмелерин аткара албаган Тарап бул жөнүндө экинчи Тарапка токтоосуз билдирет жана ыйгарым укуктуу 

органдар же уюмдар тарабынан берилген мындай жагдайлардын бар экендигин тастыктаган документтерди көрсөтөт. 

4.4. Керектөөчү үлгүнү өткөрүп берүү жана кабыл алуу актысы тастыкталган жана/же кол коюлган учурдан тартып алынган 

Үлгү жоголгон, бузулган же иштөө мүмкүнчүлүгүн (толук же жарым-жартылай) жоготкон учурда материалдык жоопкерчилик 
тартат. Керектөөчү таанышуусу үчүн Компания тарабынан Керектөөчүгө берилген Үлгү, ошондой эле Керектөөчү үлгүнү ушул 

Келишимде каралган тыюу салууларды бузуу менен өткөрүп берген үчүнчү жак жоголгон, жок кылынган же жок кылынган 
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учурда жана, натыйжада Керектөөчү Компанияга өткөрүлүп берилген Үлгүнү кайтарып бере албаса, ошондой эле Керектөөчү 

карап чыгууга берилген Үлгүнү кайтарып бербесе, Үлгү берүү жана кабыл алуу актында кайтаруу үчүн көрсөтүлгөн күндөн 
тартып 14 (он төрт) календардык күндөн кийин өткөрүп бербесе, Компания Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан 

уруксат берилген, Компаниянын укуктарын коргоо үчүн зарыл болгон ар кандай аракеттерди жасоого, анын ичинде, бирок алар 
менен чектелбестен, сот органдарына кайрылууга укуктуу.  

7. КОРУТУНДУ ЖОБОЛОР 

5.1. Компания менен Керектөөчүнүн ортосундагы мамилелеринде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жоболору 
колдонулат.  
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Форестер» ЖЧКсынын («Forester») сунушуна   
№1 тиркеме -   

IQOS электр тамеки жылытуу тутумунун   
жана (же) lil Solid 2.0 электр   

тамеки ысытуу тутумунун үлгүсү үчүн тест-драйв өткөрүү үчүн макулдашуу 
 

Үлгүну кабыл алуу-өткөрүп берүү Актысы 

 

Шаар/калктуу конуш Ички соода объектисинин аталышы Күнү [КК.АА.ЖЖЖЖ] 

   

Бул Акт түзүлдү: 

 «Forester» («Форестер»), ЖЧК сы, мындан ары «Компания» деп аталган, бир тараптан, жана 

 

мындан ары «Керектөөчү» деп аталуучу, экинчи тараптан, төмөнкү жөнүндө 
1. Компания өткөрүп берди, ал эми Керектөөчү Компаниянын төмөнкү мүлкүн алды: 

IQOS ORIGINALS DUO/lil SOLID электр тамеки ысытуу тутумунун үлгүсү (мындан ары – «Үлгү»), төмөнкүлөрдөн турат: IQOS 

ORIGINALS DUO кубаттоочу түзмөктөн (IQOS үчүн гана), IQOS ORIGINALS DUO кармагычы / lil SOLID 2.0 түзмөгү; кубаттоочу 

блогу (адаптер) – 1 даана, USB кабели – 1 даана, тазалоочу түзмөк –1 даана.  
 

 
 

 
 

 
 

2. Үлгү Компания тарабынан Керектөөчүгө IQOS ORIGINALS DUO/lil SOLID электр тамеки ысытуу тутуму менен Керектөөчүнүн 
жеке таанышуусу максатында гана берилет (үчүнчү жактарга берүү укугу жок). 
3. Үлгү Керектөөчүгө ушул актыга кол коюлган күндөн тартып 14 (он төрт) календардык күнгө чейинки мөөнөткө берилет. 

Керектөөчү тарабынан алынган үлгүнү мөөнөтүнөн мурда кайтарып берүүгө жол берилет. Үлгүнү кайтаруу Үлгү алынган ички 
соода объектисине жараша жүзөгө ашырылат: 1) эгерде Үлгү Компаниянын тобокелдиктин төмөндөтүлгөн өнүмдөрүн сатуу 

бөлүмүнүн жеке-сатуучу консультанты аркылуу алынса, Керектөөчү тарабынан үлгүнү кайтарып берүү Керектөөчү менен 
Компаниянын тобокелдиктин төмөндөтүлгөн өнүмдөрүн сатуу бөлүмүнүн жеке-сатуучу консультанттын ортосунда 

макулдашылган жерде жүргүзүлөт; 2) эгерде Үлгү Компаниянын чекене соода түйүнүндө алынса, Үлгү Керектөөчү тарабынан 
ошол эле Компаниянын чекене соода түйүнүнө кайтарылып берилет.  

4. Керектөөчү IQOS электр тамеки ысытуу тутумунун жана (же) lil Solid 2.0 электр тамеки ысытуу тутумунун үлгүсүн тест-драйв 
жүргүзүү жөнүндө Келишим менен таанышканын жана ага макулдугун ырастайт, колдонуучу нускаманы, үлгүнү колдонуу 

боюнча (колдонмо) жана коопсуздук боюнча нускамаларды сактоого, ошондой эле кабыл алынган үлгүнү бардык аксессуарлары 
менен (ошол эле толуктукта), Керектөөчүгө кандай абалда жана түрдө берилген болсо, кадимки эскирүүнү эске алуу менен 
ошондой Компанияга кайтарып берүүгө милдеттенет. Керектөөчү алган Үлгүнүн же анын бөлүктөрүнүн бузулуу/иштен чыккан 

(үлгү коопсуз колдонууга мүмкүн эмес болгон учурда) же жоголгон учуру жөнүндө дароо телефон аркылуу Компанияга 
билдирүүгө милдеттенет. Керектөөчүлөрдү колдоо кызматынын телефону: 1848 (Кыргыз Республикасынын ичинде чалуу 

акысыз). 
5. Компания Керектөөчүгө өткөрүп берген Үлгү жоголгон, өз максаты боюнча пайдаланууга мүмкүн болбогон же жок кылынган 

учурда, Керектөөчүнүн өткөрүп берилген Үлгүсүн Компанияга кайтарып бере албагандыгын текшерүү үчүн, ошондой эле 
Керектөөчү ушул Мыйзамдын 3-пунктунда көрсөтүлгөн үлгүнү кайтарып берүү мөөнөтү аяктаган күндөн тартып 14 (он төрт) 

календардык күн өткөндөн кийин таанышууга берилген үлгүнү кайтарып бербесе, Компания Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарында жол берилген, Компаниянын укуктарын коргоо үчүн зарыл болгон бардык аракеттерди жасоого, анын ичинде, 

бирок алар менен чектелбестен, сот органдарына кайрылууга укуктуу.  
Бул Акт 2 (эки) нускада, ар бир тарап үчүн бир нускадан түзүлдү. 
 

ТАРАПТАРДЫН КОЛУ: 
 

«Forester» («Форестер») ЖЧКсынын атынан 
Керектөөчү: 
________________________________________ 

Аты-Жөнү____________________________ Аты-Жөнү____________________________ 

Аты-жөнү  
ИСН же ЖЖЖИН  
Туулган күнү  
Телефон  

IQOS ORIGINALS DUO кубаттоочу түзмөктүн 
сериялык номери (IQOS үчүн гана)   
IQOS ORIGINALS DUO кармагычынын / lil SOLID 
2.0 түзмөгүнүн сериялык номери  
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колу_________________________ колу_________________________ 

 
 

Форестер» ЖЧКсынын («Forester») сунушуна   
№1 тиркеме -   

IQOS электр тамеки жылытуу тутумунун   
жана (же) lil Solid 2.0 электр   

тамеки ысытуу тутумунун үлгүсү үчүн тест-драйв өткөрүү үчүн макулдашуу 
 

Үлгүнү кайтарып берүү актысы 

Керектөөчү кайтарып берип, Компания Компаниянын төмөнкү мүлкүн кабыл алды: 

IQOS ORIGINALS DUO/lil SOLID электр тамеки ысытуу тутумунун үлгүсү (мындан ары – «Үлгү»), төмөнкүлөрдөн турат: IQOS 

ORIGINALS DUO кубаттоочу түзмөктөн (IQOS үчүн гана), IQOS ORIGINALS DUO кармагычы / lil SOLID 2.0 түзмөгү; кубаттоочу 
блогу (адаптер) – 1 даана, USB кабели – 1 даана, тазалоочу түзмөк – 1 даана.  

 
 

 

Бул Акт 2 (эки) нускада, ар бир тарап үчүн бир нускадан түзүлдү. 

ТАРАПТАРДЫН КОЛУ: 

«Forester» («Форестер») ЖЧКсынын атынан 
Керектөөчү: 
________________________________________ 

Аты-Жөнү____________________________ 
колу_________________________ 

Аты-Жөнү____________________________ 
колу_________________________ 

 

 

IQOS ORIGINALS DUO кубаттоочу түзмөктүн 
сериялык номери (IQOS үчүн гана)   
IQOS ORIGINALS DUO кармагычынын / lil SOLID 
2.0 түзмөгүнүн сериялык номери  


