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გადაიხადე Apple Pay-ით ან NFC მობილური საფულით და Mastercard-ით ჯპს-ს 
სააფთიაქო ქსელში და  მიიღე ვაუჩერი

2019 წლის 23 სექტემბრიდან 30 ნოემბრის ჩათვლით გამოიყენე Apple Pay შენს 
iPhone-ზე და Apple Watch-ზე ან NFC მობილური საფულე და გადაიხადე Mastercard-ით 
საქართველოში არსებულ ჯპს-ს სააფთიაქო ქსელში  და მიიღე  25-დან 49 ლარიან 
შენაძენზე 5 ლარის  ვაუჩერი, 50-დან 99 ლარიან შენაძენზე 10 ლარის ვაუჩერი და  100 
ლარიდან ზემოთ შენაძენზე 20 ლარის ვაუჩერი, რომლის განაღდებაც შესაძლებელი 
იქნება აფთიაქში წარმოდგენილ ნებისმიერ პროდუქციაზე.
 
ვინ იღებს აქციაში მონაწილეობას?
• აქციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ მობილური მოწყობილობის 
მფლობელებს, რომლებიც გადახდისას იყენებენ Apple Pay-ის Mastercard ბარათით. 
• NFC მობილური მოწყობილობის მფლობელებს, რომლებსაც მობილურ 
საფულეზე მიმაგრებული აქვთ Mastercard ბარათი

რომელი ბარათები მონაწილეობს აქციაში:
აქციაში მონაწილეობს მხოლოდ:
• საქართველოში გაცემული, ვადიანი, ნებისმიერი Mastercard ბარათი, 
რომელიც მიბმულია მობილურ საფულეზე.

რომელი მობილური საფულეები მონაწილეობს აქციაში?
• აქციაში მონაწილეობს Apple Pay Mastercard ბარათით
• TBC, BOG და VTB ბანკის მობილური საფულე Mastercard ბარათით

როგორ დავამატოთ ბარათი Apple Pay-ზე?
Masteracrd-ის Apple Pay-სთან დაკავშირება მარტივია:
iPhone: 
• გახსენი აპლიკაცია Wallet.
• დააჭირე ნიშანს «+» მარჯვენა ზედა კუთხეში.
• iTune-ის ანგარიშთან მიბმული საკრედიტო ან სადებეტო ბარათის 
დასამატებლად შეიყვანე მისი უსაფრთხოების კოდი. 
• ან აირჩიე «Add a different card» და დაასკანერე ბარათის ინფორმაცია iPhone-ის 
კამერის გამოყენებით.

Apple Watch

• გახსენი iPhone-ზე აპლიკაცია Watch. 
• შედი განყოფილებაში «Wallet & Apple Pay» და აირჩიე პუნქტი «Add Credit or Debit 
Card». 
• iTune-ზის ანგარიშთან მიბმული საკრედიტო ან სადებეტო ბარათის 
დასამატებლად შეიყვანე მისი უსაფრთხოების კოდი. 
• ან აირჩიე «Add a different card» და დაასკანერე ბარათის ინფორმაცია iPhone-ის 
კამერის გამოყენებით



როგორ და სად  შემიძლია ჯპს-ს ვაუჩერის მიღება და  გამოყენება?

• ჯპს-ს ვაუჩერის მიღება შეგიძლია საქართველოში არსებულ ჯპს-ს სააფთიაქო 
ქსელში, მინიმუმ 25 ლარიან შენაძენზე 5 ლარის  ვაუჩერი, 50 ლარიან შენაძენზე 10 
ლარის ვაუჩერი და  100 ლარიან შენაძენზე 20 ლარის ვაუჩერი, ქვითარზე  
მობილური გადახდის დადასტურების შემდეგ.
•  ჯპს-ს ვაუჩერის გამოყენება შესაძლებელია  ჯპს-ს სააფთიაქო ქსელში 
საქართველოს მასშტაბით.
• აქციაში მონაწილეობს ჯპს-ს ყველა აფთიაქი: http://www.gpc.ge/store/list

 როგორ ანგარიშდება ვაუჩერები?
• 25-49 ლარის ღირებულების შენაძენზე მიიღებთ 5 ლარიან ვაუჩერს
• 50-99 ლარის ღირებულების შენაძენზე - 10 ლარიან ვაუჩერს
• 100 ლარის და მეტი ღირებულების შენაძენზე შესაძლებელია მაქსიმუმ 20 
ლარიანი ვაუჩერის მიღება.

რამდენი ხნის განმავლობაშია  შესაძლებელი  ვაუჩერის  განაღდება?
• ვაუჩერის განაღდება შესაძლებელია 2019 წლის 15 დეკემბრის ჩათვლით.

რა პროდუქციის შეძენა შემიძლია ვაუჩერით?
ვაუჩერით შესაძლებელია შეიძინოთ შესაბამისი ნომინალის ღირებულების 
აფთიაქში წარმოდგენილი ნებისმიერი პროდუქცია, მათ შორის მედიკამენტი.

რა უნდა ვიქონიო თან ვაუჩერის განაღდებისას ? 
ვაუჩერის განაღდებისას აუცილებელია ვაუჩერს თან ერთვოდეს საბანკო 
ტერმინალის ჩეკი, რის საფუძველზეც გაიცა ეს ვაუჩერი.

რამდენი ვაუჩერის გამოყენება შემიძლია დღეში?
ვაუჩერის განაღდებისას მათი რაოდენობა შეუზღუდავია

შემიძლია თუ არა ვაუჩერის თანხაზე გადაცვლა?
ვაუჩერის თანხაზე გადაცვლა არ არის შესაძლებელი

ვაუჩერის განაღდების შემთხვევაში შემიძლია თუ არა „ზღარბი“ ბარათის 
გამოყენება და ქულების დაგროვება?

ვაუჩერის გამოყენების დროს შესაძლებელია ზღარბი ბარათის გამოყენება და 
ქულების დაგროვება.
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