
 
 
 

Жеке жана корпоративдик кардарларга көрсөтүлүүчү 
административдик  кызматтардын тизмеси 

Кызматтын аталышы  
Кызматтын 

наркы  
Кардардын 

категориясы 
  

Биллингдик эсепти берүү Акысыз 
Келишимдик негизде 
тейленген бардык 
кардарлар үчүн 

  

Биллингдик эсепти электрондук 
почта аркылуу жеткирүү*130# 

Акысыз 

Бардык кардарлар үчүн 

  

Электрондук почта аркылуу 
өткөн ай үчүн биллингдик эсепти 
алууга кайрадан сурам жөнөтүү 

(*130*1*1#)    

10 сом   

Эсеп - фактураны берүү Акысыз  Бардык юридикалык 
жактар жана 
корпоративдик 
кардарлар үчүн 

  

Биллингдик эсепти жана эсеп-
фактурасын чабарман аркылуу 
жеткирүү 

Акысыз   

Деталдоо (чалууларды, GPRS- 
жана  WAP-байланышууларды, 
SMS-билдирүүлөрдү жана 
башкаларды)  1 барак үчүн   

5 сом/1 
барак 

Келишимдик негизде 
тейленген бардык 
кардарлар үчүн 

  

Чалуулардын, GPRS- жана WAP-
байланышуулардын, SMS-
билдирүүлөрдүн ж.б. 
деталдоосун электрондук 
почтага ( e-mail) жөнөтүү  

25 сом/ бир 
жөнөтүү 

Бардык корпоративдик 
кардарлар үчүн  

  

Деталдоо камтылган файлды       
(30 календардык күндөн ашпаган 
мөөнөт үчүн) жөнөтүү 

25 сом/1 
файл 

Келишимдик негизде 
тейленген жеке  
кардарлар үчүн  

  

Административдик 
кызматтар 

Кызматтын 
наркы  

Кардардын 
категориясы 

  

Номурду кайрадан каттоо Акысыз 
Келишимдик негизде 
тейленген бардык 
кардарлар үчүн  

  

Келишим түзүү менен  
корпоративдик топтон 
/юридикалык жактан жеке жакка 
номурду кайрадан каттоо  

Акысыз 

Корпоративдик 
кардарлар /юридикалык 
жактар  (жеке 
кардарлар) үчүн 

  



Жеке эсептерди бириктирүү 
(абоненттердин санынан көз 
карандысыз   

Акысыз 
Корпоративдик  
кардарлар үчун  

  

Жеке эсепти бөлүү 
(номурлардын санынан көз 
карандысыз)  

100 сом 
Корпоративдик жана 
жеке кардарлар үчүн  

  

Колдонуучуну алмаштыруу 
100 сом/1 
номур 

 
Келишимдик негизде 
тейленген жеке  
кардарлар үчүн  

  

Абоненттин каттоо 
маалыматтарын өзгөртүү 

Акысыз 
Келишимдик негизде 
тейленген бардык 
кардарлар үчүн  

  

Акча каражаттарын бир жеке 
эсептен экинчи жеке эсепке 
киргизүү  

Акысыз 
Корпоративдик 
кардарлар үчүн  

  

Келишим түзүү Акысыз Бардык кардарлар үчүн   

Кайра каттоодон өтүүдө тарифти 
алмаштыруу 

Акысыз Бардык кардарлар үчүн   

Жеке эсептерди бириктирүүдө/  
бөлүүдө тарифтик планды 
алмаштыруу 

Акысыз 
Корпоративдик жана 
жеке кардарлар үчүн 
(эсептерди бөлүүдө) 

  

Башка административдик 
жана кошумча кызматтар 

Кызматтын 
наркы  

Кардардын 
категориясы 

  

Номурду алмаштыруу 25 сом  Бардык кардарлар үчүн    

Ар бир номур үчүн номурду 
алмаштыруу 

25 сом (ар 
бир 
номурдан) 

Бардык кардарлар үчүн 
(корпоративдик 
кардарлардан тышкары)  

  

Кошуу наркы (SIM-картаны) 

Тарифтик 
пландын 
шарттарына 
ылайык 

Бардык кардарлар үчүн   

 «Тыным» кызматы, абоненттик 
төлөм айына 1 номурда 

5 сом/айына 
Келишимдик негизде 
тейленген бардык 
кардарлар үчүн  

  

«Платина эксклюзиви» 
категориясынын номуру менен 
SIM-карта сатып алуу  

15 000 
сомдон  70 
000 сомго 
чейин 

Бардык кардарлар үчүн   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Келишимдик негизде тейленген кардарларга “Альфа Телеком”  ЖАК  компаниясы менен 
келишим түзгөн жеке кардарлар жана юридикалык жактар кирет. 
**Административдик кызматтардын наркы бардык салыктарды эсепке алуу менен 
көрсөтүлгөн.  

«Платина» категориясынын 
номурун сатып алуу   

7500 сом Бардык кардарлар үчүн   

 «Алтын» категориясынын 
номурун сатып алуу   

3000 сом Бардык кардарлар үчүн   

 «Күмүш»  категориясынын 
номурун сатып алуу   

300 сом Бардык кардарлар үчүн   

Жоголгон SIM-картаны (номуру 
менен) СТБ, ИКБ, ФС жана 
Корпоративдик жана VIP 
кардарлар менен иш алып баруу 
бөлүмүндө калыбына келтирүү   

Акысыз  Бардык кардарлар үчүн   

 Жоголгон  SIM-картаны (номуру 
менен) промоутерлер аркылуу 
калыбына келтирүү 

40 сом  

Бардык кардарлар үчүн   

Кемтиги бар (өндүрүштүк 
жараксыздык), бузулган же 
бөгөттөлгөн SIM-картаны СТБ, 
ИКБ, ФС жана Корпоративдик 
жана VIP кардарлар менен иш 
алып баруу бөлүмүндө 
алмаштыруу   

Акысыз Бардык кардарлар үчүн    

Кемтиги бар (өндүрүштүк 
жараксыздык), бузулган же 
бөгөттөлгөн SIM-картаны   
промоутерлер аркылуу 
алмаштыруу 

40 сом Бардык кардарлар үчүн    

 4G колдоосу бар  SIM-картаны 
алмаштыруу 

Акысыз Бардык кардарлар үчүн    


