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ԼԻԱԶՈՐԱԳԻՐ 
 

« ___  »_______________  202  թ. 
 

Նշել այն Բաժանորդային Պայամանագրի տվյալները, որի համար տրվում է լիազորագիրը 

               

          Ֆիքսված ծառայության պայմանագրի համարը (BAN) 
              

            __________________________________________________ 

               

           Ֆիքսված ծառայության մատուցման հասցե(ներ)* 
 

     ________________________________________________________ 

    _________________________________________________________ 

 

 

             Շարժական ծառայության   

              հեռախոսահամար(ներ)ը/ինտերնետ          

համար(ներ)ը 

 
        ______________________________________________ 

        ______________________________________________ 

 

    *Սույն լիազորագրում նշված լիազորությունները տարածվում են նաև լիազորագրում նշված Ֆիքսված ծառայության մատուցման հասցեի փոփոխության դեպքում  

 

Ես`                                                                                                                                                                                                                                   ,                                               
(բաժանորդի անուն, ազգանուն, հայրանուն) 

(անձը հաստատող փաստաթուղթ`_________________________   տրված ________ -ի կողմից  «______»_______________20____ թ., 

 

կոնտակտային հեռախոսահամար`                                                  
                                                   

 

այսուհետ` Լիազորող, 

 

լիազորում  եմ                                                                                                                                                                                                          -ին,                                                                                
               (լիազորված անձի անուն, ազգանուն, հայրանուն) 

 

(անձը հաստատող փաստաթուղթ `_________________________   տրված ________ -ի կողմից   «______»_______________20____ թ., 

 

կոնտակտային հեռախոսահամար`                                                  

                                              

բնակվող                                                                                                                                                                                                       հասցեում,  
                                                  (հաշվառման/փաստացի բնակության հասցե (ընդգծել ճիշտ տարբերակը))                                    

 

այսուհետ` Լիազորված Անձ, 

 

իմ անունից հանդես գալ «Տելեկոմ Արմենիա» ՓԲ ընկերությունում   և կատարել իմ և «Տելեկոմ Արմենիա» ՓԲ ընկերության միջև 

կնքված Բաժանորդային Պայմանագրի հետ կապված ներքոնշյալ այն գործողությունները, որոնց դիմաց ստորագրում եմ.  

 

 Գործողությունների ցանկ Լիազորում եմ Ստորագրություն 

 

  Ֆիքսված ծառայություն    Շարժական ծառայություն    

1.  Բաժանորդային Պայմանագրի հետ կապված բոլոր 

ստորև նշված գործողությունների իրականացում  

 

   __________________ 

    Ստորագրություն 

 

   __________________ 

     ստորագրություն 

2.  Ծառայության ակտիվացում կամ  ապակտիվացում   

   __________________ 

     Ստորագրություն 

 
   __________________ 

     ստորագրություն 

3.  Սակագնային փաթեթի փոփոխություն (բացառությամբ 

վճարային համակարգի փոփոխություն ենթադրող 

փոփոխության)   

 

   __________________ 

     Ստորագրություն 

 
   __________________ 

     ստորագրություն 

4.  Անցում  հետվճարային համակարգից  կանխավճարային 

համակարգի  

 

   __________________ 

     Ստորագրություն 

 
   __________________ 

     ստորագրություն 

5.  Հեռախոսահամարի փոփոխում 

(Բացառությամբ ԿՈՄԲՈ փաթեթի շրջանակներում 

տրամադրված հեռախոսահամարների) 

 

   __________________ 

     Ստորագրություն 

    

_________________ 

     ստորագրություն 
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6.  Ծառայության դադարեցում, Բաժանորդային 

պայմանագրի լուծում  

 

   __________________ 

     Ստորագրություն 

   

 __________________ 

     ստորագրություն 

7.  Ֆիքսված կապի  ծառայությունների մատուցման  

սառեցում Ֆիքսված ծառայությունների կարճաժամկետ 

կամ երկարաժամկետ դադարեցում (կասեցում) և 

ժամանակավոր դադարեցված (կասեցված) 

ծառայության վերաակտիվացում  

 

   __________________ 

     Ստորագրություն 

X 

8.  հեռախոսագծի վերատեղադրում  այլ հասցե  ( ֆիքսված 

կապ) 

 

   __________________ 

     Ստորագրություն 

X 

9.   Ֆիքսված հեռախոսակապի վերծանում 

 (այս դեպքում պարտադիր նախապայման է, որ 

լիազորված անձը լինի գրանցված տվյալ ֆիքսված 

հեռախոսակապի հասցեում) 

 

   __________________ 

     Ստորագրություն 

X 

10.  Վնասված սարքավորման փոխարինում/սարքավորման 

հետվերադարձ, սարքավորման (բջջային հեռախոսի, 

մոդեմի և այլն) և ֆիքսված ծառայության համար գնված 

սարքի (wifi router, PLC և այլն)  ներկայացում 

երաշխիքային սպասարկում և հետ ստացում, ինչպես 

նաև երաշխիքային սպասարկման շրջանակում 

սարքավորման կամ սարքի փոխարինման ժամանակ 

նոր սարքավորման կամ սարքի ստացում 

 

 

__________________ 

ստորագրություն 
 

 

11.  Բաժանորդի գրանցման հասցեի կամ այլ անձնագրային 

տվյալի փոփոխություն (պարտադիր է համակարգում 

կցել նոր աձնագրի պատճենը) 

 

__________________ 

ստորագրություն 

 

12.  Ծանուցման հասցեի  փոփոխություն  

 

__________________ 

ստորագրություն 
 

 

Լիազորողը հավաստիացնում է, որ սույն լիազորագրի բովանդակությունը, էությունը և նշանակությունը, ինչպես նաև 

իրավական հետևանքները պարզ և հասկանալի են իր համար և համապատասխանում են իր ցանկությանը:  

Լիազորողը հավաստիացնում է, որ իր գործունեության մեջ սահմանափակված չէ, իր նկատմամբ չկա սահմանված 

խնամակալություն և հոգաբարձություն, սույն լիազորագիրը տրված է կամավոր:   

Սույն լիազորագիրը ստորագրող անձը հավաստիացնում է, որ սույն լիազորագիրը ստորագրված է անձամբ 

Լիազորողի կողմից, և որ տեղեկացված է փաստաթղթեր և ստորագրություններ կեղծելու համար օրենսդրությամբ 

սահմանված պատասխանատվության մասին:   

 

Սույն լիազորագիրը տրվում է մինչև «______»_______________20____թ.՝ առանց վերալիազորման իրավունքի 

(Լիազորագրի տրամադրման առավելագույն ժամկետը 3 (երեք) տարի է): 

 

Ծանուցում՝ Վերևում չթվարկված գործողությունների իրականացման համար անհրաժեշտ է ներկայացնել նոտարական 

վավերացմամբ լիազորագիր։ 
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