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Буйругуна тиркеме 

IQOS жана LIL КОЛДОНУУЧУЛАР БАЗАСЫНДА КАТТАЛГАН 18 ЖАШКА ТОЛГОН ЖАНА АНДАН УЛУУ 

САТЫП АЛУУЧУЛАР ҮЧҮН "КАТТОО БААСЫ” ПРОГРАММАСЫНЫН ЭРЕЖЕЛЕРИ  

(мындан ары – «Эрежелер») 

2022-жылдын 1-октябрындагы Бишкек убактысы боюнча саат 10.00дөн баштап жарактуу. 

1. Жалпы жоболор 

1.1 IQOS жана lil Колдонуучулардын маалымат базасында (мындан ары – «Маалыматтар базасы») 18 

жашка толгон жана андан улуу тамеки буюмдарын сатып алуучу-керектөөчүсүн (мындан ары – 

«Сатып алуучу») каттоодо Сатып алуучу өзүнө эки биринчи түзмөктү сатып алууга мүмкүнчүлүк 

берилет: мисалы, эки IQOS ORIGINALS DUO түзмөгү (ар бири кадимки баадагы 4200 сомдун ордуна 

3700 сомдон); же эки lil SOLID түзмөгү (ар биринин баасы 2000 сомдун ордуна 1500 сомдон); же 

бир IQOS ORIGINALS DUO түзмөгү 3700 сомдон жана бир lil SOLID түзмөгү 1500 сомдон. 

1.2 Сатып алуучу бул программа боюнча эки түзмөктү IQOS расмий дүкөндөрүнөн (мындан 

ары – «Дүкөндөр») жеке сатуучу-консультанттардан сатып алса болот. 

 

1.3 Программа 2023-жылдын 31-декабрына чейин жарактуу. 

 

1.4 Сатып алуучу маалымат базасында катталган айдын биринчи күнүнөн тартып, Сатып алуучу 

түзмөктөрдү каттоо баасы боюнча алты айдын ичинде сатып ала алат, (ошентип, эгерде Сатып 

алуучу 2022-жылдын 1-мартында катталган болсо, ал 1-марттан баштап, башкача айтканда, 2022-

жылдын 1-мартынан 31-декабрына чейин алты айдын ичинде өзүнүн биринчи түзмөгүн атайын 

баада сатып ала алат). 

 

2. Атайын каттоо баасы боюнча сатып алуу шарттары 

2.1. Сатып алуучу маалымат базасына төмөнкү жолдор менен каттала алат: 

- Дүкөндөгү сатуучу-консультанттын жардамы менен; 

- жеке сатуучу-консультанттын жардамы менен; 

- iqos.com. сайтында өз алдынча. 

 

2.2.  Атайын баалар (IQOS ORIGINALS DUO үчүн 3700 сом; lil SOLID үчүн 1500 сом) Сатып алуучу 

Маалыматтар базасында катталгандан кийин сатып алынган алгачкы эки түзмөккө гана жарактуу. 

 

2.2.1. Демек, биринчи IQOS же lil аппаратын атайын баада сатып алуу үчүн Сатып алуучу төмөнкүлөргө 

милдеттүү: 

- Маалыматтар базасында катталган болуш керек;  

- Дүкөндөн сатуучу-жеке консультанттан сатылып алынган расмий IQOS же lil түзмөккө ээ болбошу 

керек.  

 

2.2.2. Экинчи IQOS же lil аппаратын атайын баада сатып алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуш үчүн Сатып 

алуучу төмөнкүлөргө милдеттүү:  

- Маалыматтар базасында катталган болуш керек; 

- Дүкөндөн же сатуучу-жеке консультанттан сатып алынган бир гана түзмөккө ээ болуу.  



2.3.  Жогорудагы 2.2.1 жана 2.2.2 пункттарында көрсөтүлгөн бардык шарттарды сактоо менен, 

арзандатуу түзмөктү сатып алууда кассада автоматтык түрдө колдонулат.   

2.4. Ваучерди үчүнчү жактарга берүүгө тыюу салынат. 

2.5. Ваучер төлөм каражаты, кандайдыр бир валюта же баалуу кагаз болуп саналбайт жана боло албайт. 

Ваучерди накталай/накталай эмес акчага алмаштырууга, сатууга же үчүнчү жакка берүүгө болбойт. 

Ваучерди дүкөндөрдө төлөм каражаты катары колдонууга болбойт. 

 

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ! «КАТТАЛГАН БАА» программасы боюнча баа IQOS дүкөндөрүндөгү башка атайын 

баалар менен, ошондой эле «Рефералдык программа» сунуштар программасынын алкагында алынган 

сунуш кодунун же ваучердин баасы менен кошулбайт. 

 

 


