ҚОИДАҲОИ
ГУЗАРОНИДАН ВА ИШТИРОК ДАР ОНЛАЙН-МУЗОЯДАИ
РАҚАМҲОИ ШАБАКАИ АЛОҚАИ КАНДУИИ
ҶСП “ТТ мобайл”
Ҳамин Қоидаҳои гузаронидан ва иштирок дар онлайн-музоядаи рақамҳои шабакаи
кандуии ҶСП “ТТ мобайл” (минбаъд – “Қоидаҳо”) дар асоси Кодекси граждании
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи алоқаи барқӣ” таҳия
карда шудаанд.
Қоидаҳои мазкур тибқи моддаи 467 Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон –
пешниҳод ба шахсони воқеие, ки хоҳиши баъдан бастани Шартнома оид ба пешниҳоди
хизматрасониҳои алоқаро бо ҶСП “ТТ мобайл” (минбаъд – “Ташкилкунанда”) доранд,
маҳсуб мешаванд.
Бо қабули шартҳои Қоидаҳои мазкур, Истифодабаранда барои коркард шудани
маълумоти шахсии худ аз тарафи Ташкилкунанда мувофиқи қоидаҳои тибқи
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррарнамудаи Ташкилкунанда, розигӣ медиҳад.
Ташкилкунанда ҳангоми коркарди маълумоти шахсии Истифодабаранда чораҳои зарурӣ
ва кофии ташкилӣ ва техникиро барои муҳофизати маълумоти шахсии
Истифодабаранда аз дастрасшавии ғайриқонунии он, инчунин аз дигар амалҳои
ғайриқонунӣ нисбати маълумоти шахсии Истифодабаранда, меандешад.
Қабули шартҳои Қоидаҳои мазкур (аксепт) аз тарафи Истифодабаранда дар ҳамаи
ҳолатҳо тасмими пурра, бечунучаро ва бебозхонд маҳсуб меёбад.
Аксепти Қоидаҳои
мазкур лаҳзаи аз тарафи Истифодабаранда пахш гардидани тугмаи “Қабули парол”, ки
дар Сомонаи Ташкилкунанда – https://shop.megafon.tj/. ҷойгир шудааст, эътироф карда
мешавад.
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1. МАФҲУМҲОИ АСОСӢ ВА ИСТИЛОҲОТЕ, КИ ДАР ҚОИДАҲОИ МАЗКУР
ТАТБИҚ КАРДА МЕШАВАНД
Музоядаи интернетӣ – фасли (майдони) Сомонаи Ташкилкунанда дар шабакаи
Интернет, ки барои ҷойгиркунии Лотҳо пешбинӣ шудааст ва дар он Иштирокчии
музояда (харидуфурӯш) дар реҷаи онлайн имконияти шиносоӣ бо Лотҳои
нишондодашуда, пешниҳод намудани нархро ба Ташкилкунанда барои Лоти
дахлдор, ки аз рӯи он Иштирокчии музояда (харидуфурӯш) барои бастани
Шартномаи оммавӣ бо Ташкилкунанда оид ба пешниҳоди хизматрасониҳои алоқа
розӣ мешавад, пайдо мекунад.
Ташкилкунандаи онлайн-музояда (Ташкилкунанда) – Ҷамъияти саҳомии
пӯшидаи “ТТ мобайл”, оператори алоқаи барқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар
асоси Иҷозатномаҳои аз тарафи мақомоти ваколатдори давлатӣ додашуда ва
санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон амал намуда, хизматрасониҳои
алоқаро зери тамғаи молии (тамғаи хизматрасонии) «МегаФон Тоҷикистон», РМА
020012879, дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон бо суроғаи ш. Душанбе, к.
Ҳувайдуллоев 73/2 пешниҳод менамояд.
Музояда (онлайн – музояда) – гузаронидани харидуфурӯш тибқи Қоидаҳои
мазкур дар реҷаи онлай аз рӯи Лотҳое, ки дар музоядаи интернетии
Ташкилкунанда гузошта шуданд.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

2.1.

Варақаи шарҳи Лоти музояда – маълумот оид ба рақами мобилии дар мағозаи
интернетии Ташкилкунанда гузошташуда барои гузаронидани хариду фурӯш аз
рӯи он.
Модератори музояда – шахси ваколатдори Ташкилкунанда, ки идоракунии
фаврии музоядаи интернетиро дар реҷаи онлайн амалӣ менамояд. Модератор
риояшавии Қоидаҳои мазкурро аз тарафи Иштирокчиёни музояда (хариду
фурӯш) назорат бурда, ба Иштирокчиёни музояда (хариду фурӯш) ҳангоми кор бо
музоядаи интернетии Ташкилкунанда кӯмак мерасонад ва ғ.
Лот – як рақами мобилӣ аз зарфияти рақамии алоқаи кандуии Ташкилкунанда,
ки барои хариду фурӯш дар музоядаи интернетии Ташкилкунанда гузошта
мешавад.
Қоидаҳо – ҳамин Қоидаҳои гузаронидан ва иштирок дар онлайн – музоядаи
рақамҳои шабакаи алоқаи кандуии ҶСП “ТТ мобайл”.
Сомонаи Ташкилкунанда – https://shop.megafon.tj/
Нархи ибтидоии Лот – нархе, ки аз он Ташкилкунанда хариду фурӯшро дар
музоядаи интернетии Ташкилкунанда оғоз менамояд.
Нархи фурӯши Лот – нархи воқеии Лот дар натиҷаи хариду фурӯш, ки аз рӯи он
Лоти мазкур ба Ғолиби музояда (хариду фурӯш) ҳангоми бастани Шартномаи
оммавӣ оид ба пешниҳоди хизматрасониҳои алоқа бо Ташкилкунанда фурӯхта
мешавад.
Андоза (ставка) – нархи Иштирокчии музояда барои Лоти гузошташуда, ки
муқаррар ва дар Сомонаи Ташкилкунанда нишон дода шудааст. Андозаи
Иштирокчии музояда барои Лоти дар Сомонаи Ташкилкунанда гузошташуда, дар
сурати пешниҳоди нархи нисбатан баландтар барои Лоти мазкур аз тарафи дигар
Иштирокчиёни музояда, ба таври автоматӣ паст мешавад.
Фосилаи минималии андоза – пуле, ки аз рӯи он дар рафти хариду фурӯш
Нархи ибтидоии Лот баланд карда мешавад. Фосилаи минималӣ бо салоҳдиди
худи Ташкилкунанда барои ҳар як Лот муқаррар мегардад.
Санаи анҷоми хариду фурӯш – вақти қатъшавии хариду фурӯш оид ба ҳар як
Лоти гузошташуда. Санаи анҷоми хариду фурӯш аз рӯи ҳар як Лоти гузошташуда
дар шакли таймер дар музоядаи интернетии Ташкилкунанда нишон дода
шудааст.
Нархи интиҳоӣ – нархи Ташкилкунанда барои Лоти гузошташуда, ки дар
музоядаи интернетии Ташкилкунанда нишон дода шудааст ва қабул гардидани он
аз тарафи Иштирокчии музояда - хариду фурӯшро аз рӯи Лоти мазкур пеш аз
муҳлат анҷом медиҳад. Нархи интиҳоӣ метавонад тағйир ёбад, аз ҷумла бо
салоҳдиди худи Ташкилкунанда баланд бардошта шавад.
Симкорт – модули идентификатсиониест, ки дар хотираи он маълумот оид ба
хизматрасониҳо,
маълумот
оид
ба
муайянсозии
истифодабарандаи
хизматрасониҳои алоқаи барқӣ ва пешниҳоди хизматрасониҳои алоқаи мобилӣ аз
тарафи Ташкилкунанда ҷойгир карда мешавад.
Иштирокчии музояда (хариду фурӯш) – шахси воқеӣ, коршоям, ки ба синни 18солагӣ расида, дар Сомонаи Ташкилкунанда бо тартиби аз тарафи Ташкилкунанда
барои иштирок дар хариду фурӯш ва музоядаи интернетӣ муқарраргардида ба
қайд гирифта шудааст.
Ғолиби музояда (хариду фурӯш) – Иштирокчии музояда (хариду фурӯш), ки
нархи пешниҳодкардаи вай дар лаҳзаи анҷоми хариду фурӯш аз рӯи Лоти
гузошташуда охирин ва баландтарин будааст.
Истифодабаранда — шахси воқеӣ – меҳмони Сомонаи Ташкилкунанда.
2. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ
Қоидаҳои мазкур тартиби гузаронидан ва иштирок дар онлайн – музояда аз рӯи
Лотҳои аз тарафи Ташкилкунанда дар музоядаи интернетӣ гузошташуда, аз ҷумла
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тартиби барасмиятдарории иштирок дар музояда, муайянсозии шахсони
бурднамудаи музояда ва дигар шартҳои гузаронидани онро муқаррар менамоянд.
Музоядаи интернетии Ташкилкунанда имконияти иштирокро дар хариду фурӯш
аз рӯи Лотҳои гузошташуда, бо мақсади ба даст овардани Лоти дилхоҳ ба андозаи
максималӣ ва баъдан бастани Шартномаи оммавӣ оид ба пешниҳоди
хизматрасониҳои алоқа бо Ташкилкунанда аз рӯи Лоти мазкур, пешниҳод
менамояд.
Хариду фурӯш дар музоядаи интернетии Ташкилкунанда бо усули англисӣ
гузаронида шуда, ғолиби он шахси пешниҳоднамудаи нархи баландтарин барои
Лоти гузошташуда эътироф мегардад.
Маълумот оид ба Лотҳои гузошташуда дар Варақаи шарҳи Лот дарҷ гардида, дар
музоядаи интернетӣ аз рӯи ҳар як Лот ҷойгир карда мешавад.
Музоядаҳо вобаста ба фурӯши Лотҳо дар музоядаи интернетии Ташкилкунанда
ошкоро буда (яъне, ҳамаи харидорон оид ба пешниҳодҳои якдигар медонанд), дар
реҷаи онлайн гузаронида мешаванд.
Иштирок дар музояда оид ба фурӯши Лотҳо дар мағозаи интернетии
Ташкилкунанда ройгон мебошад.
Нархи ҳар як Лот (Нархи ибтидоӣ, Нархи интиҳоӣ) бо асъори миллии Ҷумҳурии
Тоҷикистон нишон дода мешавад. .
Теъдоди Лотҳои барои хариду фурӯш дар музоядаи интернетии Ташкилкунанда
гузошташаванда, аз тарафи Ташкилкунанда мустақилона муайян карда мешавад.
Ташкилкунанда мустақилона муҳлати қабули андозаҳоро аз Иштирокчиёни
музояда (хариду фурӯш) аз рӯи Лотҳои барои хариду фурӯш гузошташуда
муқаррар менамояд ва он аз 3 то 30 рӯзи тақвимиро ташкил карда метавонад.
Муҳлати анҷоми қабули андозаҳо аз Иштирокчиёни музояда аз рӯи Лотҳо дар ҳар
як Лот нишон дода шудааст.
Ташкилкунанда ба Истифодабарандагон имконияти шиносоиро бо Лотҳои барои
хариду фурӯш гузошташуда, дар Сомонаи Ташкилкунанда https://shop.megafon.tj/
бидуни бақайдгирии қаблӣ, таъмин менамояд.
Натиҷаҳои хариду фурӯш аз рӯи ҳар як Лот дар Протокол оид ба натиҷаҳои
музояда қайд мегарданд, ки дар он нишон дода мешавад:
- номи Лот;
- Нархи ибтидоии Лот;
- Нархи фурӯши Лот, ки аз тарафи Ғолиби музояда (хариду фурӯш) пешниҳод
шудааст;
- Дигар маълумот аз рӯи салоҳдиди Ташкилкунанда.
3. БАҚАЙДГИРӢ ДАР СОМОНА
Истифодабаранда имконияти иштирокро дар музояда танҳо баъд аз бақайдгирӣ
дар Сомонаи Ташкилкунанда, бо пур кардани ҳошияҳои лозимӣ дар саҳифаи
“Бақайдгирӣ” дар Сомонаи Ташкилкунанда, пайдо мекунад. Лаҳзаи бақайдгирии
Истифодабаранда лаҳзаи аз тарафи Истифодабаранда пахш гардидани тугмаи
“Қабули парол”, ки дар саҳифаи “Бақайдгирӣ” дар Сомонаи Ташкилкунанда
ҷойгир шудааст, ба ҳисоб меравад.
Барои бақайдгирии Истифодабаранда ба сифати Иштирокчии музояда (хариду
фурӯш) амалҳои зеринро бояд иҷро кард:
- дар саҳифаи “Бақайдгирӣ” пур кардани сатри “Ном”, нишон додани рақами
телефони мобилии худ (операторони ҶТ), қабул кардани Қоидаҳои мазкур (пахши
тугмаи қабул) ва пахш намудани тугмаи “Қабули парол” зарур аст.
Дар натиҷаи иҷроиши амалҳои зикршуда, ба Истифодабаранда СМС бо парол
барои иштирок дар музояда ворид мешавад.
Ҳангоми бақайдгирӣ аз Истифодабаранда ба сифати “Ном” ишора намудани
насаб, ном, номи падари воқеии худ талаб карда намешавад. Ягон тахаллус
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(масалан, ник-нэйми худ ё дилхоҳ пайвастшавии ҳарфу рамзҳо)-ро нишон додан
мумкин аст. Зимнан, “Ном” бояд калимаву ифодаҳои қабеҳ, номувофиқ ба
меъёрҳои маънавию ахлоқӣ, таблиғоти ниҳонӣ ё ошкорои молҳо, хизматрасониҳо,
суроғаи сомонаҳо бо бандаки доменӣ (масалан, Х.tj), рақами телефон, суроғаи
почта, e-mail ё дигар маълумоти тамосиро дар бар нагирад.
Кушодани сабти баҳисобгирифташуда бо “Ном”-и аз рӯи навишти худ ҳаммонанд
ба унвони Ташкилкунанда, Сомонаи Ташкилкунанда манъ аст.
Баъд аз гузаштани бақайдгирӣ, хориҷкунии сабти баҳисобгирифташуда
ғайриимкон аст. Басташавии сабти баҳисобгирифташуда аз тарафи Модератори
музояда бо хоҳиши худи Иштирокчии музояда (хариду фурӯш) имконият дорад
(дархост бо телефони дар Сомонаи Ташкилкунанда нишондодашуда фиристода
мешавад).
4. ТАРТИБИ ГУЗАРОНИДАНИ МУЗОЯДА
Ташкилкунанда аз рӯи салоҳдиди худ Лотҳоро ба хариду фурӯши музояда
мегузорад. Нархи ибтидоии Лот аз тарафи Ташкилкунанда таъин (муайян) карда
мешавад.
Ташкилкунанда Фосилаи минималии андозаро, ки аз рӯи он Нархи ибтидоии Лот
дар рафти хариду фурӯш баланд карда мешавад, муқаррар менамояд. Ҳаҷми
фосилаи минималӣ бо салоҳдиди худи Ташкилкунанда аз рӯи ҳар як Лот
муқаррар гардида, аз от 0,5% до 5 %-ро аз Нархи ибтидоии ЛОТ ташкил медиҳад.
Хариду фурӯшҳо аз тарафи Модератори музояда ба танзим дароварда мешаванд.
Иштирокчии музояда (хариду фурӯш), ки хоҳиши иштирок карданро дар хариду
фурӯши Лоти муайян дорад, андозаро аз рӯи салоҳдиди худ тавассути ҷадвали
тайёри андозаҳо барои Лоти муайян интихоб намуда, тугмаи “Муайянкунии
андоза”-ро, ки дар назди ҳар як Лот ҷойгир шудааст, пахш мекунад.
Пахш
кардани тугмаи “Муайянкунии андоза” маънои розигии бешак ва бебозхонди
Иштирокчии музоядаро барои хариди Лоти ба фурӯш гузошташуда, мувофиқи
нархи пешниҳоднамудаи ӯ, ифода мекунад. Ҳар як пешниҳоди минбаъдаи нархи
нисбатан баландтар аз тарафи дигар Иштирокчии музояда (хариду фурӯш) барои
Лоти мазкур, ба таври автоматӣ андозаи Иштирокчии қаблии музояда (хариду
фурӯш)-ро коҳиш медиҳад.
Теъдоди андозаҳои Иштирокчии музояда (хариду фурӯш) бемаҳдуд аст.
Иштирокчии музояда (хариду фурӯш) якбора метавонад дар хариду фурӯши на
зиёдтар аз 2 (ду) Лоти ба музояда гузошташуда иштирок намояд.
Ғолиби музояда (хариду фурӯш) ҳамон Иштирокчии музояда (хариду фурӯш)
эътироф мегардад, ки андозаи пешниҳоднамудааш дар лаҳзаи анҷоми
харидуфурӯш аз рӯи Лоти гузошташуда охирин ва баландтарин бошад.
Агар нархҳои ниҳоӣ барои ҳамон як Лот дар ду ё зиёда андозаҳои
пешниҳоднамудаи Иштирокчиёни музояда (хариду фурӯш) баробар бошанд, он
гоҳ афзалиятро ҳамон Иштирокчии музояда (хариду фурӯш), ки андозааш
нисбати дигарон пештар муайян шуда буд, ба даст меорад.
Иштирокчии музояда (хариду фурӯш) метавонад дар рафти хариду фурӯш
пешниҳодро оид ба хариди Лот бо Нархи интиҳоие, ки аз тарафи Ташкилкунанда
барои Лоти гузошташуда муқаррар шудааст, баён намояд.
Қабул гардидани
Нархи интиҳоӣ барои Лоти гузошташуда аз тарафи Иштирокчии музояда (хариду
фурӯш) бо роҳи пахши тугмаи “Харидан”, ки дар назди Нархи интиҳоӣ фойгир
шудааст, анҷом меёбад. Иштирокчии музояда (хариду фурӯш), ки чунин андозаро
муайян кардааст, ба таври автоматӣ Ғолиби музояда (хариду фурӯш) маҳсуб ёфта,
баъдан бо Ташкилкунанда Шартномаи оммавӣ оид ба пешниҳоди
хизматрасониҳои алоқа бо Нархи интиҳоӣ барои Лоти мазкур ба имзо мерасонад.
Қабулшавии Нархи интиҳоӣ аз тарафи Иштирокчии музояда, хариду фурӯшро
оид ба Лоти мазкур пеш аз муҳлат ба анҷом мерасонад.
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Маблағи андозаи Иштирокчии музояда (хариду фурӯш) оид ба Лот танҳо барои
дараҷаи рақам, пайвасткунӣ, интихоби тарофа ва дигар хизматрасониҳои алоқаи
Ташкилкунанда ситонида мешавад.
Пардохт ба таври алоҳида аз ҳисоби
Иштирокчии музояда (хариду фурӯш) сурат мегирад.
Агар Ғолиби музояда (хариду фурӯш) имконияти пардохти маблағи Лотро
надошта бошад, он гоҳ вай метавонад бо Модератори музояда бо рақамҳои дар
Сомонаи Ташкилкунанда нишондодашуда тамос гирифта, аз Лот даст кашад.
Ташкилкунанда ҳуқуқ дорад, ки аз гузаронидани музояда оид ба ҳар гуна Лоти
гузошташуда дар вақти дилхоҳ, вале на дертар аз 1 (як) рӯзи тақвимӣ то санаи
анҷомёбии хариду фурӯш аз рӯи Лоти гузошташуда, даст кашад.
Агар барои Лоти ба хариду фурӯш гузошташуда то “Санаи анҷоми хариду
фурӯш” андозаҳо пешниҳод нагарданд, он гоҳ Лоти мазкур аз хариду фурӯш
гирифта мешавад ва такроран метавонад ба хариду фурӯш аз рӯи салоҳдиди
Ташкилкунанда гузошта шавад.
Баъд аз “Санаи анҷоми хариду фурӯш” ба Лоти мазкур навиштаҷоти “Лот баста
шудааст” қайд мегардад.
Ба Ғолиби музояда (хариду фурӯш) СМС – огоҳӣ (бо промо-рамз) ба рақами
мобилие, ки вай ҳангоми бақайдгирӣ нишон дода буд, фиристода мешавад. Ба
Ғолиби музояда (хариду фурӯш) имконияти муроҷиат, дар давоми 3 рӯзи корӣ, бо
шиносномаи амалкунанда ба толори расмии алоқаи Ташкилкунанда ҷиҳати
дастрас намудан ва пайвасткунии рақами мобилии бурдшуда пешниҳод мегардад.
Агар Ғолиби музояда (хариду фурӯш) дар давоми 3 рӯзи корӣ ба Ташкилкунанда
барои пайвасткунии рақами мобилии бурдшуда муроҷиат накунад, он гоҳ ҳуқуқи
пайваст кардани рақами мобилии мазкур ба Иштирокчии навбатии музояда
(хариду фурӯш), ки андозаи баландтаринро пешниҳод карда буд, мегузарад ва
ҳамин Иштирокчии музояда (хариду фурӯш) низ бояд дар давоми 3 рӯзи корӣ ба
Ташкилкунанда муроҷиат намояд.
Агар Иштирокчии дуюми пешниҳодкунандаи андозаи баландтарин дар музояда
(хариду фурӯш) низ ба Ташкилкунанда барои пайвасткунии рақами мобилии
бурдшуда муроҷиат накунад, он гоҳ ҳуқуқи пайвасткунии рақами мобилии мазкур
ба иштирокчии сеюми музояда (хариду фурӯш), ки андозаи баландтаринро
пешниҳод карда буд, мегузарад ва ҳамин Иштирокчии музояда (хариду фурӯш)
низ бояд дар давоми 3 рӯзи корӣ ба Ташкилкунанда муроҷиат намояд.
Агар 3 (се) Иштирокчии аввалини музояда (хариду фурӯш), ки нархи
баландтаринро барои Лот пешниҳод намуданд, ба Ташкилкунанда барои дастрас
намудани рақами мобилии мазкур муроҷиат накунанд, он гоҳ чунин рақами
мобилӣ метавонад такроран ба хариду фурӯш аз рӯи салоҳдиди Ташкилкунанда
гузошта шавад.
Ғолиби музояда (хариду фурӯш) (Иштирокчии музояда (хариду фурӯш), ки ба вай
ҳуқуқи дастрас намудани рақами мобилии мазкур гузаштааст), шахсан ба
наздиктарин идораи хизматрасонии Ташкилкунанда барои пардохти маблағи Лот
ва бастани шартномаи оммавӣ оид ба пешниҳоди хизматрасониҳои алоқа меояд ё
дар мағозаи интернетии Ташкилкунанда дархост барои бурда расонидани Лот
тартиб медиҳад.
Агар Ғолиби музояда (хариду фурӯш) (Иштирокчии музояда (хариду фурӯш), ки
ба вай ҳуқуқи дастрас намудани рақами мобилии мазкур гузаштааст) бо ягон сабаб
имконияти пардохти маблағи Лот ва бастани шартномаи оммавиро оид ба
пешниҳоди хизматрасониҳои алоқа бо Ташкилкунанда надошта бошад, он гоҳ вай
метавонад СМС – огоҳӣ (бо промо-код)-и қабулшударо аз рақаме, ки ҳангоми
бақайдгирӣ нишон дода буд, ба шахси дигар ирсол намояд. Ҳамин тариқ, вай
розигии худро дар бораи бо Нархи фурӯши Лот баста шудани шартномаи оммавӣ
оид ба пешниҳоди хизматрасониҳои алоқа байни Ташкилкунанда ва ҳамон шахси
воқеие, ки ба ӯ СМС – огоҳӣ (бо промо-код)-ро аз нав ирсол намуд, собит
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менамояд.
Бо як Ғолиби музояда (хариду фурӯш) (Иштирокчии музояда (хариду фурӯш), ки
ба вай ҳуқуқи дастрас намудани рақами мобилии мазкур гузаштааст) имконияти
баста шудани 2 шартномаи оммавӣ оид ба пешниҳоди хизматрасониҳои алоқа бо
Ташкилкунанда вуҷуд дорад.
Агар Ғолиби музояда (хариду фурӯш) (Иштирокчии музояда (хариду фурӯш), ки
ба вай ҳуқуқи дастрас намудани рақами мобилии мазкур гузаштааст) ба талаботи
Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 апрели соли 2016 таҳти №207-7
“Дар бораи тартиб ва талаботи пайвастшавӣ ба шабакаҳои алоқаи барқӣ ва
пешниҳоди хизматрасониҳои ба онҳо алоқаманд” мувофиқат накунад, он гоҳ
шартномаи оммавӣ оид ба пешниҳоди хизматрасониҳои алоқа бо ӯ баста
намешавад.
Дар ин маврид, Лот ба хариду фурӯш бозгардонида мешавад, ё
шартномаи оммавӣ оид ба пешниҳоди хизматрасониҳои алоқа бо ҳамон шахси
воқеие, ки Ғолиби музояда (хариду фурӯш) (Иштирокчии музояда (хариду
фурӯш), ки ба вай ҳуқуқи дастрас намудани рақами мобилии мазкур гузаштааст)
ба ӯ СМС – огоҳӣ (бо промо-код)-ро аз нав ирсол намуд, бо Нархи фурӯши Лот,
баста мешавад.
Бо шартҳои шартномаи оммавӣ оид ба пешниҳоди хизматрасониҳои алоқаи ҶСП
“ТТ мобайл” дар сомонаи расмии Ташкилкунанда шинос шудан мумкин аст.
5. ТАРТИБИ ДАСТРАС НАМУДАНИ ЛОТҲО
Пардохти маблағи Лотҳои дар музояда дастрасшуда бо асъори миллии Ҷумҳурии
Тоҷикистон, воситаҳои пулии нақдӣ дар идораҳои хизматрасонии Ташкилкунанда
ё бо онлайн-пардохт дар худи Сомонаи Ташкилкунанда сурат мегирад.
Агар Ғолиби музояда (хариду фурӯш) (Иштирокчии музояда (хариду фурӯш), ки
ба вай ҳуқуқи дастрас намудани рақами мобилии мазкур гузаштааст) дар давоми 3
рӯзи кории баъд аз анҷоми хариду фурӯш ба Ташкилкунанда Нархи фурӯши
Лотро пардохт накунад, он гоҳ барои Ғолиби музояда (хариду фурӯш)
(Иштирокчии музояда (хариду фурӯш), ки ба вай ҳуқуқи дастрас намудани рақами
мобилии мазкур гузаштааст) имконияти ба Ташкилкунанда пардохтани гарав дар
ҳаҷми 50% аз Нархи фурӯши Лот ва пурра пардохт намудани харид дар давоми 3
(се) рӯзи кории минбаъда пешниҳод карда мешавад.
Агар бо гузашти 3 (се) рӯзи кории иловагӣ Нархи фурӯши Лот ба Ташкилкунанда
дар ҳаҷми пурра пардохта нагардад, он гоҳ маблағи гарав ба Ғолиби музояда
(хариду фурӯш) (Иштирокчии музояда (хариду фурӯш), ки ба вай ҳуқуқи дастрас
намудани рақами мобилии мазкур гузаштааст) баргардонида намешавад ва
рақами мобилӣ аз рӯи салоҳдиди Ташкилкунанда такроран ба фурӯш гузошта
шуда метавонад.
Лотҳои дар музояда дастрасшуда, ба соҳибмулкии Ғолиби музояда (хариду
фурӯш) (Иштирокчии музояда (хариду фурӯш), ки ба вай ҳуқуқи дастрас
намудани рақами мобилии мазкур гузаштааст) намегузаранд.
6. ҲУҚУҚ ВА УҲДАДОРИҲОИ ТАШКИЛКУНАНДА
Ташкилкунанда ҳуқуқ дорад, ки иттилоот ва маълумоти пешниҳоднамудаи
Истифодабаранда/Иштирокчии музояда (хариду фурӯш)-ро бо мақсади
гузаронидани музояда истифода барад.
Ташкилкунанда бо мақсади гузаронидани музояда ҳуқуқ дорад, ки:
- Лотҳоро аз хариду фурӯш берун кунад;
- Лотҳоро гузаронад;
- матнҳои қабеҳ ё таҳқиркунандаи истифодабарандагонро дар Сомонаи
Ташкилкунанда (тафсир, тақриз, шарҳу эзоҳ, хабарҳо дар форум, саволу ҷавоб ва
ғайра) хориҷ намояд;
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чораҳои таъсиррасонии интизомиро нисбати Иштирокчиёни музояда (хариду
фурӯш), ки Қоидаҳои мазкурро вайрон карданд, то ҳадди басташавии сабти
баҳисобгирифташуда, татбиқ намояд;
- дигар ҳуқуқҳое, ки тибқи Қоидаҳои мазкур ва қонунгузории Ҷумҳурии
Тоҷикистон пешбинӣ шудаанд.
Ташкилкунанда
уҳдадор
мешавад,
ки
маълумоти
аз
Истифодабаранда/Иштирокчии музояда
дар рафти хариду фурӯш ба даст
омадаро, ба истиснои ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии
Тоҷикистон, ниҳон дорад ва ба шахсони сеюм ошкор накунад.
Ҳангоми гузаронидани музояда роҳ дода намешавад:
- аз тарафи Ташкилкунанда тартиб дода шудани шартҳои афзалиятнок, аз ҷумла
пешниҳоди дастрасӣ ба маълумоти махфӣ, барои иштироки шахси алоҳида ё
гурӯҳи шахсон дар музояда;
- аз
тарафи
Ташкилкунанда
амалишавии
ҳамоҳангсозии
фаъолияти
иштирокчиёни хариду фурӯш, ки дар натиҷаи он маҳдуднамоии рақобати
байни иштирокчиён ё поймолкунии манфиатҳои онҳо ҷой дорад ё ҷой дошта
метавонад.
7. ҲУҚУҚ ВА УҲДАДОРИҲОИ ИСТИФОДАБАРАНДА/ИШТИРОКЧИИ
МУЗОЯДА (ХАРИДУ ФУРӮШ)
Истифодабаранда/Иштирокчии музояда (хариду фурӯш) уҳдадор аст, ки бо
мақсади иштирок дар музоядаи Ташкилкунанда дар бораи худ маълумоти саҳеҳ
пешниҳод намояд.
Истифодабаранда/Иштирокчии музояда (хариду фурӯш) уҳдадор аст, ки то оғози
музояда бо ҳамин Қоидаҳо/Лотҳо шинос шавад.
Истифодабаранда/Иштирокчии музояда (хариду фурӯш) ҳуқуқ надорад, ки:
- маълумотро аз Сомонаи Ташкилкунанда, аз ҷумла аз саҳифаи музоядаи
интернетии Ташкилкунанда, бидуни розигии қаблии хаттии Ташкилкунанда,
нусхабардорӣ кунад ва/ё бо ягон тарз ҷойгир намояд;
- аз дилхоҳ барнома ё таҷҳизот барои дахолат ба фаъолияти Сомона ё музоядаи
интернетиии Ташкилкунанда истифода барад.
Истифода бурдани якчанд сабти баҳисобгирифташуда аз тарафи як
Истифодабаранда/Иштирокчии
музояда
(хариду
фурӯш),
як
сабти
баҳисобгирифташуда аз тарафи якчанд Истифодабаранда/Иштирокчии музояда
(хариду фурӯш), интиқоли сабти баҳисобгирифташудаи худ ба шахси дигар манъ
аст.
Дар ҳолати ба таври дахлдор иҷро нагардидани шартҳои Қоидаҳои мазкур аз
тарафи Истифодабаранда/Иштирокчии музояда (хариду фурӯш), аккаунти (сабти
баҳисобгирифташудаи) Истифодабаранда/Иштирокчии музояда (хариду фурӯш)
аз ҷониби Ташкилкунанда баста ё хориҷ шуда метавонад.
Маълумоти тамосии Истифодабаранда/Иштирокчии музояда (хариду фурӯш), ки
ҳангоми бақайдгирии аккаунт (махсусан: рақами телефони мобилии басташуда ё
хориҷгардида) нишон дода шудааст, метавонад аз тарафи Ташкилкунанда ҳамчун
асоси кофӣ барои рад кардани бақайдгирии Истифодабаранда/Иштирокчии нави
музояда (хариду фурӯш) бо маълумоти ҳаммонанд истифода бурда шавад.
Истифодабаранда/Иштирокчии музояда (хариду фурӯш) барои иҷро накардан ё
ба таври дахлдор иҷро накардани Қоидаҳои мазкур
ба ҷавобгарии
пешбининамудаи Қоидаҳои мазкур ва қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии
Тоҷикистон кашида мешавад.
8. КОРКАРДИ МАЪЛУМОТИ ШАХСИИ
ИСТИФОДАБАРАНДА/ИШТИРОКЧИИ МУЗОЯДА (ХАРИДУ ФУРӮШ)
Ташкилкунанда
ҳуқуқ
дорад,
ки
маълумоти
шахсии
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Истифодабаранда/Иштирокчии музояда (хариду фурӯш)-ро бо мақсади
пешниҳоди дастрасии Истифодабаранда/Иштирокчии музояда (хариду фурӯш)
барои истифодаи функсионали Сомонаи Ташкилкунанда, инчунин, бо мақсади
санҷиш, таҳқиқ ва таҳлили маълумоте, ки барои дастгирӣ ва беҳтаргардонии
функсионали Сомонаи Ташкилкунанда имконият медиҳад, коркард кунад,
функсионали нави Сомонаи Ташкилкунандаро таҳия намояд.
Коркарди маълумоти шахсии Истифодабаранда тибқи қонунгузории Ҷумҳурии
Тоҷикистон амалӣ мешавад.
Интиқоли маълумоти шахсии Истифодабаранда/Иштирокчии музояда (хариду
фурӯш) ба шахсони сеюм тибқи қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии
Тоҷикистон анҷом дода мешавад.
Ташкилкунанда
ҳуқуқ
дорад,
ки
маълумоти
аз
тарафи
Истифодабаранда/Иштирокчии музояда (хариду фурӯш) пешниҳодшуда, аз ҷумла
маълумоти шахсии Истифодабаранда/Иштирокчии музояда (хариду фурӯш)-ро
бо мақсади таъмини риояи талаботи қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии
Тоҷикистон (аз ҷумла бо мақсади огоҳӣ ва/ё пешгирии амалҳои ғайриқонунӣ ва/ё
зиддиҳуқуқӣ) истифода барад.
Ошкоркунии маълумоти аз тарафи Истифодабаранда/Иштирокчии музояда
(хариду
фурӯш)
пешниҳодшуда,
аз
ҷумла
маълумоти
шахсии
Истифодабаранда/Иштирокчии музояда (хариду фурӯш), бо талаби суд, мақомоти
ҳифзи ҳуқуқ, инчунин, дар дигар ҳолатҳои тибқи қонунгузории Ҷумҳурии
Тоҷикистон пешбинишуда иҷро карда мешавад.
9. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ
Масъалаҳое, ки бо Қоидаҳои мазкур ба танзим дароварда нашуданд, тибқи
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаллу фасл карда мешаванд.
Агар бо ин ё он сабаб, як (ё якчанд) меъёри Қоидаҳои мазкур беэътибор ва ё
бидуни қувваи ҳуқуқӣ бошад (бошанд), ин ба воқеият ё татбиқи меъёрҳои
боқимондаи Қоидаҳои мазкур таъсири худро намерасонад.
Ташкилкунанда ҳуқуқ дорад, ки ба Қоидаҳои мазкур тағйирот ва иловаҳо аз рӯи
салоҳдиди худ дар вақти дилхоҳ, бидуни огоҳкунии қаблии Истифодабарандагон,
ба воситаи ҷойгиркунии маълумоти дахлдор дар Сомонаи Ташкилкунанда, дохил
намояд.
Тағйирот, иловаҳои ба Қоидаҳои мазкур воридгардида ё таҳрири нави ҳамин
Қоидаҳо аз санаи ҷойгиркунии онҳо аз тарафи Ташкилкунанда дар Сомонаи
Ташкилкунанда эътибор пайдо мекунанд.
Қоидаҳои мазкур дар таҳрири зайл аз 27.08.соли 2019 амал менамоянд

