Զանգառատ 5
Երևանից դուրս գտնվելիս կատարվող տեղական ելքային զանգեր դեպի Beeline բջջային
ցանց 5 դրամ/րոպե

Միացում




Զանգահարեք 067408005 հեռախոսահամարով
Ուղարկեք 08005 տեքստով SMS 0674 համարին
Հավաքեք *110*08005# հրահանգը

Անցման արժեքը 200 դրամ է։

Նոր անցումները «Զանգառատ 5» սակագնային փաթեթին փակ են։
Անցումը «Super Mix», «ReMix», «MegaMix» ՍՓ-ներից «Զանգառատ 5» ՍՓ-ին կազմում է
2000 դր:

Սակագներ
Տեղական ելքային զանգեր
Երևանից դուրս գտնվելիս դեպի
Beeline բջջային ցանց
Երևանից դուրս գտնվելիս
կատարվող տեղական ելքային
զանգեր դեպի Ռուսաստանի
Beeline բջջային ցանց *88* կամ
ուղիղ համարհավաքման միջոցով
Ելքային զանգեր դեպի ՀՀ և ԼՂՀ
բջջային և ֆիքսված բոլոր ցանցեր
Ինտերնետ
SMS դեպի Beeline բջջային ցանցեր
SMS դեպի ՀՀ և ԼՂՀ այլ բջջային
ցանցեր
SMS դեպի միջազգային բջջային
ցանցեր

5 դրամ

25 դրամ

29.99 դրամ
29 դրամ/ՄԲ
5 դրամ
15 դրամ
20 դրամ

Ծառայություններ
«Ներցանցային 3000» ծառայությունը Beeline կանխավճարային հաշվարկային
համակարգի «Զանգառատ 5» սակագնային փաթեթների բաժանորդներին տրամադրում է
3,000 րոպե ՀՀ մարզերում գտնվելիս (բացառությամբ Երևան քաղաքի), Beeline բջջային
ցանցի ներսում զանգեր կատարելու համար:
Ծառայության արժեքն է 350 դրամ:

Ակտիվացում՝ *350#
Ապաակտիվացում՝ *355#
Ծառայության գործողության ժամկետն է 14 օր:
Պայմաններ
Եթե 14 օր անց բաժանորդի հաշվին լինի բավարար գումար, ապա ծառայության վճարը
կգանձվի 00:00-03:30 ժամանակահատվածում և ծառայության տրամադրումն ավտոմատ
կերպով կերկարացվի:
Եթե ծառայության գործողության 14-օրյա ժամկետի ավարտին բաժանորդի հաշվին չլինի
անհրաժեշտ գումար, ապա տրամադրվելու է 7 օր դիտարկման ժամանակահատված,
հաշիվը լիցքավորելու համար: Դիտարկման ժամանակահատվածում, հաշիվն անհրաժեշտ
գումարով լիցքավորելու դեպքում կգանձվի ծառայության վճարը և ծառայությունը կրկին
կտրամադրվի 14 օրով՝ ներառյալ վերաակտիվացման օրը:
Եթե մինչ 7 օրվա դիտարկման ժամանակահատվածի ավարտը հաշիվը չլիցքավորվի
ծառայության տրամադրման համար անհրաժեշտ 350 դրամից ավել գումարով, ապա
ծառայությունը ավտոմատ կերպով չի տրամադրվի՝ կապաակտիվացվի, և կրկին
ակտիվացնելու համար անհրաժեշտ կլինի մուտքագրել ծառայության ակտիվացման
հրահանգը:

Պայմաններ
*88* կամ ուղիղ համարհավաքման դեպքում զանգը տարիֆիկացվում է 25 դրամ/րոպե
միայն դեպի Ռուսաստանի Beeline ցանցի հետևյալ կոդերով համարներին:
Ուղղություն

Ելքի կոդ Երկրի կոդ Բջջային կոդ
900335-900344, 90205-90207,
90252, 902553-902557, 902559,
«Beeline» (Ոուսաստան) 00
7
903, 90462, 905-906, 90844-90845,
908460-908464, 90896-90899, 909,
95100-95102, 95320-95322, 96, 9786

Սակագնային փաթեթի նշված պայմանները գործում են միայն ՀՀ տարածքում:
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 լուծման դեպքում այդ
պահին բաժանորդի հաշվեկշռին եղած չօգտագործված միջոցները ետ չեն վերադարձվում:

Լրացուցիչ տեղեկություն
Անցումը այլ սակագնային փաթեթներին բաց է:

Կանխավճարային սակագնային փաթեթների մեկ զանգի առավելագույն տևողությունը
120 րոպե:
Ռուսաստանի Beeline բջջային ցանց զանգահարելիս տարիֆիկացումը կատարվում է ըստ
րոպեների սկսած 1-ին վայրկյանից`*88* կամ ուղիղ համարհավաքման միջոցով:
Փոխանցված/ստացված տվյալների ծավալը հաշվարկային ժամանակահատվածում
կլորացվում է դեպի մեծ արժեքը. «GPRS – Ինտերնետ», «Ինտերնետ բոլորի համար» և
«GPRS – WAP» ծառայությունների համար մինչև 1 Կբ ճշտությամբ:
«MobiTel» (Վրաստան), «Kar-Tel» (Ղազախստան), «Beeline» (Ոուսաստան), «Kyivstar»
(Ուկրաինա), «UniTel» (Ուզբեկստան) և «Tacom» (Տաջիկիստան):
Ցանցի ծանրաբեռնվածությունից և տեխնիկական պայմաններից ելնելով, օպերատորը
իրավունք է վերապահում միակողմանի խզել կանխավճարային հաշվարկային
համակարգի բաժանորդների պայմանագրերը, կատարելով հաշվեկշռի վերահաշվարկ:
Գները ներկայացված են ՀՀ դրամով` ներառյալ ԱԱՀ:
Տարիֆիկացումն իրականացվում է ըստ վայրկյանների` սկսած 1-ին վայրկյանից:
Բոլոր ելքային զանգերը կլորացվում են դեպի մեծ կողմը մինչև 1 դրամ:
«Զանգառատ 5» սակագնային փաթեթին հասանելի է «Beeline Բոնուս» ծրագիրը:

