
Ակցիա Hi-Line` «Ինտերնետ տանը և ամենուր» 
 

 
«Hi-Line» ակցիան շարունակվում է առավել շահավետ պայմաններով: 
 

Ձեզ դուր է գալիս լարային ինտերնետի որակն ու կայունությունը, և միևնույն ժամանակ անհրաժեշտ է նաև 

շարժական ինտերնետ` շարունակելու ապրել ակտիվ կյանքով: 

 

Լրացրեք հայտը մինչև 2011թ. փետրվարի 28-ը, միացե՛ք «Hi-Line» ծառայությանը և ստացեք մեկ տարի 

անվճար Շարժական Ինտերնետ: 

 

Միանալով «Մեգա» կամ «Նախընտրելի» անսահմանափակ սակագնային փաթեթին` Դուք կստանաք անվճար 

միացման հնարավորություն և նվեր` մոդեմ: Եվ սա դեռ ամենը չէ. նաև կստանաք USB մոդեմ հետվճարային 

«Բազային» սակագնային փաթեթով` ներառյալ ամսական անվճար մեգաբայթեր մեկ տարվա ընթացքում:  

«Ինտերնետ տանը և ամենուր» ակցիայի շրջանակում առաջարկվող «Hi-Line» ծառայության 

սակագները 

 

 

Անսահմանափակ սակագնային 

փաթեթներ «Մեգա» 
Ամսավարձ 

Անվճար տրամադրվող Շարժական Ինտերնետի 

տարեկան ծավալը ¹ 

Unlimited 1024 8 000 1024 ՄԲ 

Unlimited 2048 12 000 2048 ՄԲ 

Unlimited 3072 15 000 3072 ՄԲ 

Միացման վարձ 0 դրամ  

Մոդեմի արժեք ² 0 դրամ  

 

Գները ներկայացված են ՀՀ դրամով ներառյալ ԱԱՀ: 

 

Պայմաններ 

 

 Նշված պայմանները գործում են մինչև 2011թ. հունվարի 31-ը: 

 Պայմանագիրը վաղաժամկետ` մինչև 12 ամիս լրանալը խզելու դեպքում բաժանորդը պարտավոր է վճարել 

«Hi-Line» անսահմանափակ սակագնային փաթեթների և «Մեգա» անսահմանափակ սակագնային 

փաթեթների միջև առկա իրական գնի տարբերությունը` ծառայությունից օգտվելու ժամանակահատվածի 

համար, ինչպես նաև մոդեմի արժեքը` մոդեմը վերցնելու դեպքում: 

 Բաժանորդը կարող է միայն ակտիվացնել ծառայությունը` հրաժարվելով մոդեմից: Այս դեպքում` 

պայմանագիրը վաղաժամկետ խզելու դեպքում բաժանորդը չի վճարում մոդեմի արժեքը: 

 Hi-line անսահմանափակ «Մեգա» սակագնային փաթեթից օգտվելու առաջին մեկ տարվա ընթացքում, 

բաժանորդն իրավունք ունի փոփոխել անսահմանափակ փաթեթը միայն ավելի մեծ թողունակությամբ Hi-

Line անսահմանափակ «Մեգա» սակագնային փաթեթով: 

 «Նախընտրելի» անսահմանափակ սակագնային փաթեթներից արդեն օգտվող բաժանորդները կարող են 

անցում կատարել ավելի մեծ թողունակությամբ «Մեգա» անսահմանափակ սակագնային փաթեթներին, 

վերակնքելով պայմանագիր ևս մեկ տարի ժամկետով: 

 

 

Անսահմանափակ սակագնային փաթեթներ 

«Նախընտրելի» 
Ամսավարձ 

Անվճար տրամադրվող Շարժական Ինտերնետի 

տարեկան ծավալը ¹ 

Unlimited 512 7 800 512 ՄԲ 

Unlimited 1024 12 000 1024 ՄԲ 

Unlimited 2048 15 000 2048 ՄԲ 

https://web.archive.org/web/20110211100621/http:/www.beeline.am/hiline/hiline_connect_am.html
https://web.archive.org/web/20110211100621/http:/www.beeline.am/usb-modem/usb-modem_am.html


Միացման վարձ 0 դրամ  

Մոդեմի արժեք ² 0 դրամ  

 

1 Անվճար տրամադրվող մեգաբայտերի սպառման դեպքում 1ՄԲ-ի արժեքն է 15 դրամ: Շարժական 

Ինտերնետի տարիֆիկացումը` ըստ մեգաբայթերի: 

 

2 Անվճար տրամադրվում են մոդեմների հետևյալ մոդելներից մեկը` D-Link DSL-2520U, D-Link DSL-2500U, 

ZyXel P-660RU2 EE, TP-Link TD-8817, TP-Link TD-8810: 

 

Պայմաններ 

 

 Մինչև 2011թ. հունվարի 31-ը «Նախընտրելի» սակագնային փաթեթը ակտիվացնելու դեպքում` բաժանորդը 

ստանում է անվճար մոդեմ, անվճար միացում, ինչպես նաև հնարավորություն օգտվելու Շարժական 

Ինտերնետից անվճար մեկ տարվա ընտացքում` պայմանագիրը վաղաժամկետ` մինչև 12 ամիս լրանալը 

ճխզելու դեպքում: 

 Ակցիայի շրջանակում միանալու դեպքում «Միացիր անվճար»ակցիայի «առաջին ամիսն անվճար» պայմանը 

չի գործում: 

 «Նախընտրելի» սակագնային փաթեթից օգտվելու առաջին մեկ տարվա ընթացքում Բաժանորդն իրավունք 

ունի անցում կատարել միայն ավելի բարձր արագությամբ անսահմանափակ «Նախընտրելի» սակագնային 

փաթեթի: 

 Առաջին մեկ տարվա ընթացքում բաժանորդն իրավունք ունի փոխել Շարժական Ինտերնետի «Բազային» 

սակագնային փաթեթը միայն Շարժական Ինտերնետի «Գիշերային» և «Անսահմանափակ» հետվճարային 

սակագնային փաթեթների: Շարժական Ինտերնետի ամսական անվճար տրամադրվող ՄԲ դադարեցվում է 

անցման պահից: «Գիշերային» և «Անսահմանափակ» հետվճարային սակագնային փաթեթին անցումն 

կատարելուց հետո բաժանորդը չի կարող վերադառնալ «Բազային» հետվճարային ՍՓ-ին պայմանագրի 

գործողության ընթացքում (1 տարի): 

 Բաժանորդը կարող է վաղաժամկետ հրաժարվել «Շարժական Ինտերնետ» ծառայությունից: Վաղաժամկետ 

հրաժարվելով ծառայությունից, բաժանորդը վճարում է USB մոդեմի արժեքը և շարունակում է օգտվել «Hi-

Line» ծառայությունից փաթեթային առաջարկում սահմանված պայմաններով: 

 Բաժանորդը կարող է միայն ակտիվացնել ծառայությունը` հրաժարվելով մոդեմից/մոդեմներից: Այս 

դեպքում` պայմանագիրը վաղաժամկետ` մինչև 12 ամիս լրանալը խզելու դեպքում բաժանորդը չի վճարում 

մոդեմի արժեքը/կամ վճարում է միայն այն մոդեմի արժեքը, որը ձեռք է բերվել փաթեթի ակտիվացման 

ժամանակ: 

 Երկու ծառայությունները («Hi-Line» և «Շարժական Ինտերնետ») ձևակերպվում են մեկ բաժանոդի 

անունով: Բաժանորդին չի ներկայացվում միասնական հաշիվ, սակայն սույն ակցիայի շրջակնակում 

տրամադրվող ծառայություններից մեկի դիմաց վճարում չկատարելու դեպտում` պարտքի պատճառով 

միաժամանակ անջատվում են երկու ծառայությունները 

 Եթե բաժանորդը դժգոհ է շարժական ինտերնետի որակից/ցանցի ծածկույթից, ապա նա կարող է 

հրաժարվել շարժական ինտերնետի ծառայությունից («Բազային» հետվճարային սակագնային փաթեթից) 

պայմանագիրը կնքելուց 10 օրվա ընթացքում` վերադարձնելով USB մոդեմը սարքին վիճակում և վճարելով 

տրամադրված ծառայությունների դիմաց (անվճար տրամադրվող մեգաբայթերից բացի լրացուցիչ 

մեգաբայթերի համար), և շարունակում է օգտվել «Hi-Line» ծառայությունից, ընդվորում «Hi-Line» 

ծառայության տրամադրման պայամանները սույն ակցիայի շրջանակում մնում են անփոփոխ: Մոդեմը 

ենթակա է վերադարձման, եթե այն գտնվում է սարքին վիճակում կամ վնասվել է ոչ բաժանորդի մեղքով 

երաշխիքի գործողության ժամկետում: Եթե մոդեմը շարքից դուրս է եկել բաժանորդի մեղքով, ապա մոդեմի 

արժեքը ենթակա է վճարման: 

 «Նախընտրելի» անսահմանափակ սակագնային փաթեթներից արդեն օգտվող բաժանորդները կարող են 

միանալ փաթեթային առաջարկին` անցում կատարելով միայն ավելի բարձր արագությամբ 

անսահմանափակ «Նախընտրելի» սակագնային փաթեթի (սույն պայմանը չի գործում 2048 ՍՓ-ի 

բաժանորդների համար) և վերակնքելով պայմանագիր մեկ տարի ժամկետով: 

 Փաթեթին (Hi Line և 3G) միանալիս չեն գործում «Փորձի՛ր և միացի՛ր» ակցիայի պայմանները 

 

Եթե ունեք հարցեր, զանգահարեք 100 և 0606 անվճար համարին: 

 

Էլեկտրոնային փոստ` customer_care@beeline.am(արձագանքման ժամկետն է մեկ աշխատանքային օր): 

 

Ծառայության տրամադրման և ակտիվացման անհրաժեշտ ժամանակահատվածը` 3 օր: 

Ծառայության վերականգման համար անհրաժեշտ ժամանակահատվածը (վթարի դեպքում)` 24 ժամ: 

 

https://web.archive.org/web/20110211100621/http:/www.beeline.am/hiline/offer_try&buy_am.html
https://web.archive.org/web/20110211100621/http:/www.beeline.am/hiline/offer_try&buy_am.html
https://web.archive.org/web/20110211100621/mailto:customer_care@beeline.am

