
2003 Since 



Бидний тухай: 
  ЭЙРТИКЕТ:  Бид Олон Улсын Агаарын Тээврийн Холбоо (IATA)-ын 

итгэмжлэгдсэн агент бөгөөд Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотоос Сөүл, 

Бээжин, Токио, Москва, Берлин, Астана, Франкфурт, Истанбул, Гуанжоу, 

Хонгконг, Бусан, Тайланд, Хөх хот. ОХУ-ын Улан-Үдэ, Эрхүү хотуудаар 

дамжуулан зорчигчдыг дэлхийн өнцөг булан бүрд хүргэх олон улсын болон 

орон нутгийн агаарын тээврийн 200 гаруй компанийн нислэгийн тийзийг 

борлуулах эрхийг аван үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн ажиллаж байна. Бид иргэд 

болон байгууллагуудад дээрх нислэгийн чиглэлүүдэд хамгийн хямд тийзээр 

түргэн шуурхай, сэтгэл ханамжтай үйлчилгээ үзүүлдгээрээ салбартаа хүлээн 

зөвшөөрөгдсөн компани бөгөөд чадварлаг, найрсаг хамт олныг бүрдүүлж 

чадсанаараа бахархдаг юм. 



  

 ЭЙРТИКЕТ  компани  нь энэ салбарт  2003  оноос  эхлэн  
тасралтгүй үйл  ажиллагаа явуулж байгаа олон улсын нислэгийн тийз 
борлуулагч анхны компаниудын нэг юм. Олон жил ажиллаж туршлага 
хуримтлуулсан манай хамт олон таны аяллын хэрэгцээнд хамгийн сайн 
тохирох нислэгийн шийдлийг тодорхойлон өгч таны үнэт цаг, зардлыг 
хэмнэх хамгийн сайн туслагч тань байж чадна. Манай компани “IATA” буюу 
“Олон Улсын Агаарын Тээвэрлэгчдийн Холбоо”-ны итгэмжлэгдсэн агент 
бөгөөд  “ГАЙХАМШИГТАЙ ХӨХ ӨНГӨ” уриатай үйл ажиллагаа явуулж 
байна.  

 

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО: 

      Таны Ажилд тань 
      Таны Аялалд тань 
      Таны Амралтанд тань 
      Таны Дурсамжинд тань 
                              БИД ТУСАЛЪЯ...  

 



ЧИН  ЭРМЭЛЗЭЛ: 

 Бидний үйл ажиллагаандаа баримтлан ажиллаж байгаа 

харилцан ашигтай байх зарчим маань нислэгийн тийзийн 

боломжит хамгийн хямд үнийг тогтоох замаар үйлчлүүлэгчдэдээ 

ашигтай нөхцөлийг бий болгох манай хамт олны чин эрмэлзлээр 

илрэн гарч байдаг. 

 



ТАНЫ  хамгийн итгэлт анд: 

 Өнгөрсөн хугацаанд бидний 

хичээл зүтгэл, харилцагч 

үйлчлүүлэгчдийн маань дэмжлэг 

туслалцааны үр дүнд үүсэн бий болсон 

олон улсын нислэгийн шийдлүүд маань 

хэрэглэгч, үйлчлүүлэгчдээс өндөр 

үнэлэлт авч байгаагийн нэг илрэл нь 

МУ-ын төр захиргааны  болон төрийн 

бус байгууллагууд, Ерөнхийлөгчийн 

тамгын газрын ажилтан албан хаагчид, 

гадаад улсын иргэд, төслийн 

байгууллага, МУ-д үйл ажиллагаа 

явуулж байгаа уул уурхайн томоохон 

компаниуд, олон улсын байгууллага, 

элчин сайдын яамдууд, шашин сүмийн 

байгууллагууд манай байнгын 

үйлчлүүлэгчдийн дийлэнх хэсгийг 

бүрдүүлдэг явдал юм. Олон улсын 

нислэгийн хамгийн зөв, оновчтой 

шийдлийг сонгоход ТАНЫ  хамгийн 

итгэлт туслагч тань байж чадна гэдэгтээ 

бид эргэлзэхгүй байна. 



Эйртикет төв оффис: 



Бодь цамхаг оффис: 



Баянгол оффис: 



Хан-Уул оффис: 



ЗОЧИД БУУДАЛ: 

ҮНЭГҮЙ ЗОЧИД БУУДАЛ: 



АЯЛАЛЫН ДААТГАЛ: 

Бид доорхи байгууллагуудтай хамтарч ажилладаг. 

Онгоц саатах, түүнээс хоцрох, ачаа тээш хоцорч ирэх эсвэл алдах,  

гэнэтийн таагүй үйл явдалтай учирсаны улмаас бэртэх, гэмтэх,  

өвдөх зэргээр үүдэн гарах санхүүгийн алдагдлаас хамгаалах арга бол  

АЯЛАЛЫН ДААТГАЛ юм. 



ТӨЛБӨР ТООЦОО 

 Борлуулагч нь Үйлчлүүлэгчид тийзийг хүлээлгэн өгснөөс хойш нэхэмжлэхийг өгөх 

ба Үйлчлүүлэгч нь нэхэмжлэхийг хүлээн авснаас хойш 3 хоногийн дотор бэлнээр 

төлбөрийг хийх эсхүл доорх дансуудад /MNT төгрөгийн/  төлбөрийг шилжүүлнэ.  

 Үйлчлүүлэгчид тийзний төлбөрийг гадаад мөнгөн тэмдэг, валют (USD)-аар төлөх 

тохиолдолд бичүүлсэн өдрийн системээр  Монгол Банкны тухайн өдрийн ханшаар 

бодож  гадаад мөнгөн тэмдэг, валют  (USD) -ыг бэлнээр төлбөрийг хийх эсхүл 

доорх  валютын дансуудад төлбөрийг шилжүүлнэ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Зээлээр тийз бичих тохиолдолд төлбөр төлөх өдрийг тодорхой заасан албан тоот 

   ирүүлнэ. 

 

  

# 
БАНКНЫ НЭР ТӨГРӨГИЙН ДАНС ВАЛЮТЫН ДАНС 

1 Голомт  Банк    2705001299 2705001300$ 

2 Худалдаа Хөгжлийн Банк 417015188   

3 Хаан Банк 5176001280   

4 Төрийн банк 100100065246   

5 Богд банк 8001002453 8001002460$ 

6 Улаанбаатар банк 2600088066    



АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАН  
ТАНЬД БАЯРЛАЛАА. 

Сүхбаатар дүүрэг, Бага тойруу , Улаанбаатар,  

Монгол Улс, Сүхбаатарын талбай, 2-р байр 31 тоот                            

Утас: 7777-4000 

www.airticket.mn 

info@airticket.mn 

http://www.airticket.mn/

