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Аз жаргалтай 7-р сар
ХЭРВЭЭ ТА:

• Супервайзороос доош шатлалын Бие Даасан Гишүүн бол
МөН

• 2022 оны 1-р сараас 6-р сарын хооронд өөрийн ID дээрээ огт захиалга 
хийгээгvй бол (Хувиараа худалдан авсан оноо байхгvй бол) 

ЭСВЭЛ
• 2022 оны 7-р сарын шинэ Бие Даасан Гишvvн бол

ТАНД МАШ САЙХАН БОЛОМЖ НЭЭГДЛЭЭ!



Аз жаргалтай 7-р сар
2022 оны 7-р сарын 6-с 31-ний хооронд

120 болон тvvнээс дээш Онооны захиалгыг нэг дор хийгээд

25 000 төгрөгийн Бvтээгдэхvvний ваучер 
бэлгэнд аваарай!



Аз жаргалтай 7-р сар
Хөтөлбөрийн нөхцөл

• Энэхvv урамшуулал нь зөвхөн Монгол улсын Бие Даасан Гишvvдэд нээлттэй;

• Урамшуулал нь 1-с 6 сарын хооронд огт захиалга хийгээгvй Супервайзороос доош шатлалын Бие Даасан Гишvvдэд 
нээлттэй (2022 оны 1-с 6 сарын хооронд PPV нь тэг байх);

• 2022 оны 7-р сарын шинэ Бие Даасан Гишvvд оролцож БОЛНО;

• Захиалгаа онлайнаар, Худалдааны төв дээр эсвэл утсаар хийж болно. 

• Урамшуулалд 1 удаа л хамрагдах боломжтой

• Бэлгийн Бvтээгдэхvvний ваучераа 8-р сарын 15-наас 10-р сарын 31-ний хооронд хэрэглэх боломжтой;

• Бэлгийн ваучераа Утсаар хийх эсвэл Худалдааны төв дээр хийх нэг удаагийн захиалгандаа ашиглах боломжтой



Аз жаргалтай 7-р сар
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

1. Хэрэв би компанитай 7-р сард нэгдсэн бол промоушенд хамрагдаж болох уу?
- 7-р сарын Шинэ Бие Даасан Гишvvд хамрагдаж болно. Мөн 1-с 6 сард огт захиалга хийгээгүй Гишүүдэд мөн нээлттэй. 
2. Би Монгол улсын Бие Даасан Гишvvн биш энэ промоушенд хамрагдаж болох уу?
- Болохгvй. Зөвхөн бvртгэлтэй улс нь Монгол улсын Бие Даасан Гишvvдэд л нээлттэй.
3. Би 1-с 6 сард захиалга хийгээгvй Гишvvн. Гэхдээ 7-р сарын 1с 5-нд захиалга хийчихсэн. Энэ промоушенд хамрагдаж болох уу?
- Vгvй. Харамсалтай нь болохгvй.
4. Би Бvтгээгдэхvvний ваучераа хэрхэн авах вэ?
- Таны нэр дээр ваучерын эрх нь vvссэн байх бөгөөд та 8-р сарын 15-наас 10-р сарын 31-ний хооронд хийх дараагийн захиалгандаа ашиглах боломжтой.
5. Би хэд хэдэн 120-с дээш онооны захиалга хийж олон ваучер авч болох уу?
- Vгvй. Урамшуулалд нэг л удаа хамрагдаж болно.
6. Би урамшуулалд хамрагдах захиалгаа яаж хийх вэ?
Та бvх захиалгын аргуудаар болзлын захиалгаа хийж болно.
7. Би ваучераа хэрхэн ашиглах вэ? 
Бэлгийн Бvтээгдэхvvний ваучераа 8-р сарын 15-наас 10-р сарын 31-ний хооронд хэрэглэх тохиолдолд 
Худалдааны төв дээр эсвэл утсаар захиалгаа хийгээд ваучераа ашиглах боломжтой. 
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