
Փաթեթ Neo մարզային 
 

Neo 3000 դր. +2 SIM 

Մարզային առաջարկ 

 

 

+1 ամիս անվճար 

 

Առաջարկը գործում է մինչև 01.12.18թ Արարատ, Մասիս և Չարենցավան քաղաքներում: 

  

Ներառումներ 

 

Neo մարզային բաժանորդային վճար                                                    3000 դր. 

Ֆիքսված Ինտերնետի արագություն                                             3 Մբիթ/վրկ 

Բջջային Ինտերնետ                                                                                               2 ԳԲ 
Զանգեր բջջայինից դեպի ՀՀ  Beeline բջջ. ցանց                              Անսահմանափակ 

SMS                                                                                     100 

BeeTV                                                                                   15 ալիք 
 

Neo + մարզային բաժանորդային վճար                                      3500 դր. 

Ֆիքսված Ինտերնետի արագություն                                              6 Մբիթ/վրկ 

Շարժական Ինտերնետ                                                              3 ԳԲ 
Զանգեր բջջայինից դեպի ՀՀ Beeline բջջ. ցանց                             Անսահմանափակ 
SMS                                                                                      100 

BeeTV                                                                                    15 ալիք 
 

Սակագներ 

Հիմնական հեռախոսահամար 

Զանգեր Beeline բջջային ցանցում (*ժամկետից հետո չվճարելու դեպքում)              15.9 դրամ 

Զանգեր դեպի ՀՀ և ԼՂՀ բջջային և ֆիքսված ցանցեր                                                     15.9 դրամ 

SMS ՀՀ և ԼՂՀ բջջային ցանցեր (*ժամկետից հետո չվճարելու դեպքում)                   15.9 դրամ 

SMS դեպի միջազգային ցանցեր                                                                                          20 դրամ 

MMS ՀՀ և ԼՂՀ բջջային ցանցեր                                                                                          15.9 դրամ 

MMS դեպի միջազգային ցանցեր                                                                                        299 դրամ 

MMS դեպի Beeline բջջային ցանց ԱՊՀ երկրներում                                                        50 դրամ 
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Ինտերնետ (1 ՄԲ) (*ամսական ներառված շարժական 5 դրամ 

Ինտերնետի սպառումից հետո) 

Շարժական Ինտերնետ (1 ՄԲ) (*ժամկետից հետո չվճարելու 19.99 դրամ 

դեպքում) 

Լրացուցիչ հեռախոսահամարներ 

Զանգեր Beeline բջջային ցանց 15.9 դրամ 

Զանգեր տեղական այլ ցանցեր15.9 դրամ 

SMS տեղական բոլոր ցանցեր 15.9 դրամ 

Ինտերնետ (ՄԲ) 15.9 դրամ 

 

 Մանրամասն 

 

Neo Max + 2 SIM 

Պայմանագիրը կնքվում է 24 ամսով՝ հետագա երկարաձգման հնարավորությամբ: Պայմանագիրը 

չերկարացնելու դեպքում 24 ամիս հետո կգործեն Neo (Neo մարզային 3000-ի համար) և Neo Max (Neo 

մարզային 3500-ի համար) ծառայությունների փաթեթների սակագները: 

1.Նոր և գործող բաժանորդները կարող են անցում կատարել “Neo մարզային” փաթեթին և ստանալ 

նվեր 2 sim քարտ բացարձակ անվճար: 

2.Լրացուցիչ քարտերը ներառում են՝ անսահմանափակ զանգեր խմբի ներսում, 100 ՄԲ բջջ. 

Ինտերնետ, 10 BeeTV ալիք 

3.Լրացուցիչ քարտերի անվճար ծառայությունները տրամադրվում են 30 օր ժամկետով՝ հիմնական 

ծառայությունների փաթեթի ժամկետներին համապատասխան: 

4.30 օր անց հիմնական փաթեթի դիմաց վճարում չկատարելու դեպքում լրացուցիչ քարտերի անվճար 

ծառայությունները դադարեցվում են: 

5.Տրամադրված անվճար մեգաբայթերը զրոյանում են և չեն փոխանցվում հաջորդ ամիս: 

6.Հիմնական փաթեթն ու լրացուցիչ քարտերը պետք է գրանցված լինեն միևնույն անձի անունով: 

7.Հիմնական քարտի խզման դեպքում լրացուցիչ քարտերի փաթեթներն անջատվում են 

վերջնականապես և չեն վերականգնվում, սակայն կարող են շարունակվել օգտագործվել որպես 

կանխավճարային քարտ: 

BeeTV բջջային հեռուստատեսությունը գործում է առանց ինտերնետի 

մեգաբայթերը սպառելու և հասանելի է հանրապետության ողջ տարածքում: 

1.Ծառայությունն ակտիվացնելու համար անհրաժեշտ է հավաքել *818# հրահանգը հեռախոսից: SMS-

ի միջոցով կուղարկվի մուտքանունն ու գաղտնաբառը, որոնք անհրաժեշտ կլինի մուտքագրել BeeTV 

հավելվածի համապատասխան դաշտերում: BeeTV հավելվածի համապատասխան դաշտերում: 
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2.Հիմնական քարտի հասանելի 15 հեռուստաալիքների ցանկին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:, իսկ 

Լրացուցիչ քարտերի 10 հեռուստաալիքների ցանկին այստեղ: 

3.Օգտվել BeeTV հավելվածից առանց մեգաբայթերը սպառելու նշանակում է՝ որ եթե ձեզ մոտ 

ակտիվացված է Neo ծառայությունների փաթեթը, ապա, օգտվելով BeeTV հավելվածից Beeline բջջային 

ինտերնետի 3G կամ 4G (LTE) ցանցերում, Ձեր փաթեթում ներառված մեգաբայթերը չեն ծախսվելու և 

չի գանձվելու որևէ հավելյալ գումար: 

4.Եթե մոռացել եք մուտքանունը կամ գաղտնաբառը, կարող եք՝ Ձեր հեռախոսից ուղարկել *812# 

հրահանգը և ստանալ մուտքանունն ու գաղտնաբառը SMS հաղորդագրության միջոցով։ 

5.BeeTV անվճար փաթեթն առանց ինտերնետի մեգաբայթերը սպառելու ակտիվ է 30 օր ժամկետով, 

որից հետո բաժանորդներին հասանելի կլինի միայն “Հ1” հեռուստաալիքը, և Ինտերնետի 

տարիֆիկացումը կկատարվի համաձայն համապատասխան Սակագնային Փաթեթի պայմանների։ 

6.BeeTV հավելվածը հասանելի է՝ iOS 7.0 և Android 4.1 և բարձր օպերացիոն համակարգերով 

աշխատող բոլոր սմարթֆոնների և պլանշետների համար: Հեռարձակումն իրականացվում է “CROSS 

HI-TECH” կողմից: 

Եթե ինտերնետ փաթեթը սպառվել է 

Կարող եք միացնել՝ 

- Ինտերնետ Փաթեթներ` Մինի 50 MB, Միդի 250 MB, Մաքսի 500 MB, Մաքսի 1 GB, Մաքսի 3 GB, 

Մաքսի 10 GB, Մեգա 200 ՄԲ, Մեգա 500 ՄԲ։ 

- Mega 200 կամ Mega 500ծառայություններ 

Կարևոր է՝ երբ միացված է «Mega» ծառայությունը, այն դառնում է առաջնային, այսինքն, եթե 

միաժամանակ ակտիվացրած են «Mega» ինտերնետ փաթեթը և ծառայությունների հիմնական 

փաթեթը, «Mega» ինտերնետ փաթեթի անվճար ներառումները սպառելուց դեպքում 1 ՄԲ 

հաշվարկվում է 5 դրամ սակագնով, մինչև ծառայությունը չանջատվի: Այս դեպքում տարիֆիկացվում է 

նաև BeeTV հավելվածի ինտերնետ տրաֆիկը: «Mega» ծառայությամբ և ծառայությունների փաթեթով 

տրամադրվող MB փաթեթները ծախսվում են զուգահեռ: 

 

Պայմանագրեր 

 

1.ADSL “Neo Մարզային 3000” 

2.ADSL “Neo Մարզային 3500” 
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