
1. Жалпы маалымат 

1.1. Бул шарттар (мындан кийин – Шарттар)мүлктү камсыздандыруу (мындан кийин - 

Камсыздандыруу) келишиминин шарттарын камтыйт, шарттарга “НУР Телеком” 

ЖЧК O!Store дүкөндөрүнөн (мындан кийин - O!Store) сатып алынган  HUAWEI  

маркасынын мобилдик телефондорунун/смартфондорунун (мындан кийин - 

Түзүлүштөр) камсыздандыруу шарттары кирет.  

1.2. Уюштуруучулар – HUAWEI Түзүлүштөрүн сатууну ишке ашыруучу «НУР Телеком» 

ЖЧК. Түзүлүштөрдү камсыздандыруу кызматын «Алма-Иншуренс» ЖАК 

Камсыздандыруу компаниясы жүзөгө ашырат.  

1.3. Катышуучу – O!Store дүкөнүнөн HUAWEI Түзүлүштөрүн сатып алган жана 

Камсыздандыруу шарттарын кабыл алган (Кыргыз Республикасынын резиденти же 

резиденти эмес) 18 жаштан 70 жашка чейинки жеке адам.  

1.4. Камсыздандыруу Түзүлүштү саткан учурда O!Store адистери тарабынан берилчү 

камсыздандыруу тастыктамасы менен тастыкталат. 

2. Шарттардын түшүндүрмөсү 

2.1. Камсыздандыруу тастыктамасы расмий HUAWEI тейлөө борборлорунда акысыз 

оңдоого жана /же смартфондун кошумча бөлүктөрун алмаштырууга мүмкүндүк берет. 

2.2. Камсыздандыруу объектиси: HUAWEI мобилдик телефондору/смартфондору. 

2.3. Смартфондун ишмердүүлүгү капысынан токтоп калгандыгына байланыштуу 

бузулганда, ал бузулуу смартфондун оң иштешине мүмкүндүк бербегендиктен, чечим 

катары ондоо жана / же кошумча бөлүктөрүн алмаштыруу керек болгон учурда 

камсыздандыруу күчунө кирет. 

2.4. Камсыздандыруу күчүнө кире турган окуялар: 

- тышкы, капысынан, күтүлбөгөн таасирден пайда болгон механикалык бузулуулар; 

- бардык агрегаттык абалдагы суюктуктун таасири; 

- тышкы бузулуулар жок учурда учунун бириге калуу түрүндөгү электр тогунун 

таасири. 

2.4.1. Камсыздандыруу төмөндөгүдөй учурда жүргүзүлбөйт: 

1. Ар түрдүү аскердик аракеттер, жарандык согуш же анын натыйжасы, элдик 

толкундоолор, иш таштоолор, локауттар, конфискациялар, реквизициялар, 

камоолор,  аскердик же ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын 

тескемесинин негизинде мүлктү жок кылуу же бузуу;  

2. Бардык түрдөгү чордондук  энергиянын таасири; 

3. O!Store адистеринин, Компаниянын кызматкерлеринин же Катышуучунун кара 

ниеттиги, ошондой эле жогоруда көрсөтүлгөн кишилердин маалыматы жана 

кызыкчылыгы үчүн аракет кылган учурда, ошондой эле көрсөтүлгөн кишилердин 

бирөө тарабынан камсыздандырылган мүлктү пайдалануу эрежелери бузулган 

учурда. 

2.4.2 Төмөнкү учурлардагы зыяндар камсыздандыруу төлөмдөрүнө кирбейт:  



- акырындык менен табигый эскирүүнүн, кычкылдануу, дат басуу поцесси же табигый 

эскирүү процессиндеги бузулуулар, муну менен бирге табигый эскирүүнүн натыйжасында 

корпустагы кемтиктер;  

 Камсыздандырылуучу же алардын тапшырмасы жана көрсөтмөсү менен аракет 

кылган кишилер тарабынан камсыздандырылган электрондук жабдууну колдонуу 

сунуштары, эрежелери, нормалары, мөөнөт жана шарттары бузулган учурда, ошондой эле 

өз алдынча камсыздандырылган мүлктү оңдоо, куроо, чогултуу, чачуу менен бирге 

камсыздандырылган мүлктү пайдалануу жана тейлөө боюнча документтер, нускамалар, 

эрежелер жана сунуштарда камсыздандырылган электрондук жабдууну сактоо 

бузулганда; азыктандыруу булактарын пайдалануу (заряддагыч түзүлүш, акуумулятор, 

батарея); кошумча түзүлүштөрдү туташтыруу; бул марка же молделге туура келбеген 

аксессуарлар менен пайдалануу (боо, кулак каптар, гарнитурлар, флэш-эстутум ж.б.у.с.);  

тиркемелерди жүктөө; 

- камсыздандырылган мүлктүн тейлөө борбору тарабынан техникалык тейлөө учурунда 

сынып калуусу же бузулуусу (тазалоо, экспертиза, сервистик тейлөө, ырастоо, оңдоо ж.б.), 

ультрадобуштуу толкундардын таасири; 

- өз алдынча оңдоо аракетинин издеринин болушу; 

- Камсыздандырылган мүлктүн конструкциясында жана схемасында Өндүрүүчү 

тарабынан каралбаган өзгөртүүнү киргизүүнүн натыйжасында пайда болгон кемтик; 

- компьютердик вирустар жана ага окшогон программалардын таасиринен келип чыккан 

кемчиликтер, камсыздандырылган мүлккө шартбелги/сырбелгилерди коюу, алмаштыруу 

же өчүрүү, тейлөө сырбелгилерин туура эмес пайдалануу, камсыздандырылган мүлктүн 

программалык камсыздоосун (мындан ары - ПК) жана пайдалануучунун ПК 

модификациялоо жана/же кайрадан куруу (прошивка), телефондун жасалма ПК жана 

пайдалануучу ПК куруу жана пайдалануудан келип чыккан кемчиликтер; 

- азыктандыруучу, телекоммуникациялык, кабелдик түйүндөрүнүн жана буга окшогон 

тышкы факторлордун канааттандырарлык эмес иши жана /же параметрлеринин 

стандарттарына туура келбөөсүнүн натыйжасында, ошондой эле жердин рельефи менен 

шаардык чөйрөнүн айырмачылыгы менен катар телекоммуникациялык түйүндөрдүн жана 

радиосигналдын сыйымдуулугунун жеткиликсиздигинен, камсыздандырылган мүлктүн 

чек арада же түйүн тартпаган аймакта колдонуудан келип чыккан кемчиликтер; 

- чийиктер, жаракалар, тактар, түсүнүн бузулушу ж.б. тышкары  эстетикалык мүнөздөгү 

кемтиктер: 

1) электрондук жабдуунун дисплейинин 5 мм кем эмес диаметрдеги сынык; 

2) электрондук жабдуунун дисплейиндеги дисплейдин жалпы диагоналынын 30% кем 

эмес диаметрине туура келген бир жарака; 

3) электрондук жабдуунун дисплейиндеги дисплейдин жалпы диагоналынын 30% кем 

эмес диаметрине туура келген кетпеген тактар; 

- маалымат ташуучулар жана маалыматтар (киргизүү-чыгаруу, маалыматты иштеп чыгуу 

жана берүү, программалоо, перфорациялоо, маркировка, далдаштыруу, өчүрүү ж.б.)  

менен жүргүзүлгөн бардык операциялардагы каталар, ошондой эле магниттик 

талаалардын таасири астында малыматты жоготуп алуу; 

 камсыздандырылган мүлккө тиешелүү түрдүү куралдар жана аксессуарлар сыяктуу 

компоненттерин жоготуу/ бузуу; 



 камсыздандырылган мүлктүн оперативдик эстутумунда, катуу дискте же 

камсыздандырылган мүлктүн башка маалымат ташуучуларында сакталган 

маалыматтын жоголушуна байланыштуу зыяндар; 

- камсыздандырылган мүлктүн белгиленген техникалык тейлөө учурунда алмаштырылган 

бөлүктөрдүн (бөлүкчөлөр, түйүндөр, компоненттер) баасы кошулган камсыздандырылган 

мүлктүн белгиленген техникалык тейлөөсүнө кеткен чыгымдар; 

-электр жабдуусунун толугу менен жараксыз (жоголуу) же бузулуусуна байланыштуу 

кемтиктерден тышкары камсыздандыруу Келишимине ылайык  төлөнө турган 

функционалдык бузулууларга кеткен чыгымдар; 

- Камсыздандырылуучунун маалыматтарды ордуна келтирүү иштерин аткарып жатканда, 

айрыкча, жумушчу станциялардын, серверлердин катуу дисктерине туура эмес аракеттер 

жасалгандыгынан келип чыккан чыгымдар, маалыматтарды тышкы жана ички оптикалык 

топтогучтарын туура эмес колдонуу; 

-Камсыздандырылуучу тарабынан электрмагниттик талаалардын ашыкча таасиринин 

астында бузулган маалыматтардын тышкы жана ички топтогучтарын кайрадан калыбына 

келтирүү боюнча кетирген чыгымдары . 

2.5. Камсыздандыруу мөөнөтү: Түзүлүштү сатып алган күндөн баштап 12 ай. Андан кийин 

камсыздандыруу келишими узартылбайт. 

2.6. Камсыздандыруу мөөнөтү аяктаганга чейин 1 (бир) гана жолу камсыздандыруу менен 

пайдаланса болот. Ал үчүн  HUAWEI расмий тейлөө борборуна келип, Түзүлүштү 

жана камсыздандыруу тастыктамасын көрсөтүш керек. Түзүлүштун модели 

камсыздандыруу тастыктамасында көрсөтүлгөн моделге дал келиши зарыл. 

2.7. Камсыздандыруу шарттары HUAWEI смартфондорунун сатылган баасына карабастан, 

бардык моделдик катарына бирдей. 

2.8. Камсыздандыруу таптакыр акысыз, Түзүлүштүн сатылган баасынын ичине кирет: эгер 

камсыздандыруу учуру болуп калса, тейлөө борборуна эч нерсе төлөнбөйт. 

Эскертүү: Жогоруда көрсөтүлгөн маалымат мүлктү камсыздандыруу Келишимди 

алмаштырбайт жана мүлктү камсыздандыруу Келишиминин шарттарынын маалыматтык 

толуктоосу болуп саналат. Мүлктү камсыздандыруу боюнча Келишимдерди түзүүнүн 

Коомдук офертасынын толук тексти менен шилтеме аркылуу таанышсаңыз болот. 


