Ազատ Շփում +
Նկարագրություն

5500

Բաժանորդային վճար (ամսական)

դր.

Փաթեթում ներառված րոպեներ

2000* րոպե

դեպի Beeline բջջային ցանցվ

300 րոպե
դեպի ՀՀ և ԼՂՀ այլ բջջային ցանցեր

Տեղական ելքային զանգեր

39

դեպի Beeline բջջային ցանց (2001 րոպեից հետո)
դեպի ՀՀ և ԼՂՀ այլ բջջային ցանցեր (մինչև 101 րոպեից հետո)

39

քաղաքային ցանցեր 39 դր./րոպե դեպի ՀՀ այլ քաղաքային ցանցեր

դր./րոպե

դր./րոպե դեպի Beeline ՀՀ և ԼՂՀ

39

դր./րոպե

20

դր.

Բոլոր գները ներկայացված են ՀՀ դրամով` ներառյալ ԱԱՀ:

SMS փոխանցում

Մեկ հաղորդագրության ուղարկում`
դեպի Beeline բջջային ցանց

9

դեպի միջազգային բջջային ցանցեր

դր. դեպի ՀՀ և ԼՂՀ բջջային ցանցեր

20

դր.

0

դր.

Բջջային Ինտերնետ

GPRS ծառայությունների միացում

GPRS ծառայություններից օգտվելու բաժանորդավարձ 0 դր. 1Mb փոխանցված/ստացված տվյալների արժեքը
1

29

դր.

Միջազգային կապի ծառայություններ2

Անվճար ակտիվացվող ծառայություններ`
Տեղական, Միջքաղաքային, Միջազգային կապ
SMS-ի ընդունում/փոխանցում
Հեռախոսահամարի ներկայացում
Զանգի սպասում/պահում
Բազմաբաժանորդային կապ
Զանգի վերահասցեավորում

Լրացուցիչ ծառայությունների արժեքը (ամսական բաժանորդային վճար)

0 դր.

Հեռախոսահամարի ներկայացում

0

Հեռախոսահամարի ներկայացման արգելափակում
Զանգի վերահասցեավորում 3

դր.

0 դր.
Զանգի սպասում/պահում

4

0 դր.
Բազմաբաժանորդային

կապ5

0 դր.
Բջջային GPRS-Ինտերնետ, GPRS-WAP, MMS

0

դր.

Ձայնային փոստ

0

դր.

Միշտ կապի մեջ

0

դր.

300

դր.

0

դր.

Իմ մեղեդին
Սիրելի համարներ

Միանվագ վճար (լրացուցիչ ծառայությունների համար)

0 դր.
1000 դր.

SIM քարտի փոխարինում
Համարի փոխարինում
Հեռախոսահամարի ներկայացման արգելափակում

1000 դր.

6

Գները ներկայացված են ՀՀ դրամով` ներառյալ ԱԱՀ: Տարիֆիկացումն իրականացվում է ըստ վայրկյանների` սկսած 1-ին
վայրկյանից:
Հետվճարային սակագնային փաթեթների մեկ զանգի առավելագույն տևողությունը 120 րոպե:
«Ազատ շփում+» հետվճարային սակագնային փաթեթին/ից անցումները բաց են և իրականացվում է համաձայն գործող
ընթացակարգերի:
«Ազատ

շփում+»

հետվճարային

սակագնային

փաթեթում

«Սիրելի

համարներ»

ծառայությունը

չի

գործում:

Սակագնային փաթեթը փոփոխելու դեպքում բաժանորդը համաձայնվում է տվյալ սակագնային փաթեթի բոլոր պայմաններին, այդ
թվում նաև մի շարք լրացուցիչ ծառայությունների նորից ակտիվացման անհրաժեշտության հետ և վճարել տվյալ ծառայությունների
ակտիվացման վարձը, եթե այն նախատեսված է նոր սակագնային փաթեթով:
Շարժական կապի ծառայությունների տրամադրման պայմանագրի լուծարման դեպքում այդ պահին բաժանորդի հաշվեկշռին եղած
չօգտագործված միջոցները ետ չեն վերադարձվում:Օպերատորը յուրաքանչյուր ամիս (հաշվարկային ժամկետից հետո)
ներկայացնում է բաժանորդին հաշիվներ մատուցված ծառայությունների վերաբերյալ` ըստ գործող սակագների:
Դուք կարող եք ստուգել րոպեների մնացորդը զանգահարելով 067406 համարով: Դուք կստանաք SMS հաղորդագրություն, որտեղ
առաջին մասում նշված կլինի րոպեների մնացորդը ցանցի ներսում, իսկ երկրորդ մասում` դեպի այլ ցանցեր:
*Գործող բաժանորդների համար նոր պայմաններն ուժի մեջ են մտնում 01.01.2013 թ. ` ընթացիկ հաշվետու
ժամանակաշրջանի ավարտից հետո: Անցումը «Ազատ շփում+» ՍՓ-ին փակ է:
**ԱՊՀ երկրներ`«MobiTel» (Վրաստան), «Kar-Tel» (Ղազախստան), «Билайн» (Ոուսաստան), «URS» (Ուկրաինա), «UniTel»
(Ուզբեկստան) և «Tacom» (Տաջիկիստան):
1

Փոխանցված/ստացված տվյալների ծավալը հաշվարկային ժամանակահատվածում կլորացվում է դեպի մեծ արժեքը. «Բջջային
GPRS – Ինտերնետ», «GPRS – WAP», «Ինտերնետ բոլորի համար» ծառայությունների համար – մինչև 10 Կբ ճշտությամբ: GPRS և
WAP միացման ժամանակահատվածի սակագները կլորացվում են մաթեմատիկական օրենքներով (մինչև 0,5 դրամ ` 0 դրամ
պահում, 0,5 դրամ և ավել` պահումը հավասար է 1 դրամ):
2 Միջազգային ելքային զանգերի համար գործում են ընկերության կողմից հաստատված սակագները:
3 «Զանգի վերահասցեավորում» ծառայության օգտագործման դեպքում բաժանորդը վճարում է իր վերահասցեավորած կապի
համար`գործող սակագնային փաթեթի սակագների և տարիֆիկացման կանոնների համաձայն:
4 «Զանգի սպասում/պահում» ծառայությունից օգտվելու համար վճարում է զանգահարող բաժանորդը` գործող սակագնային
փաթեթի սակագների և տարիֆիկացման կանոնների համաձայն:
5
Խոսակցության եթերային ժամանակի համար բազմաբաժանորդային կապի մասնակիցները վճարում են միմյանցից անկախ` իրենց
ընտրած սակագնային փաթեթի և տարիֆիկացման կանոնների համաձայն: Բազմաբաժանորդային կապ ծառայությունը չի
տրամադրվում ֆաքսիմիլային հաղորդագրությունների և տվյալների փոխանցման նպատակով համարներն օգտագործելու
դեպքում: 6 Բաժանորդային վճարը գանձվում է էլեկտրոնային հաշվից օրական` ծառայության ակտիվացման պահից:

