
2Mix 
 

 

 

Հատուկ փաթեթ մարզերի համար 

 

 

Ներառումներ 
 

 

Ֆիքսված Ինտերնետի արագություն 512 Կբ/վրկ 

Բջջային Ինտերնետ 1 ԳԲ 

Զանգեր բջջայինից դեպի ՀՀ Team բջջ. Ցանց Անսահմանափակ 

SMS դեպի ՀՀ և ԼՂՀ ցանցեր 50 

 

 

Արժեք 

 
Վճարը ամսական 3990 դրամ էֈ 

 

 

Սակագներ 
 
 

Զանգեր`  

Team բջջային ցանցում (ժամկետից հետո 

չվճարելու դեպքում) 

15.9 դրամ 

դեպի ՀՀ և ԼՂՀ ֆիքսված ցանցեր 15,9 դրամ 

դեպի ՀՀ և ԼՂՀ այլ բջջային ցանցեր 15,9 դրամ 

Հաղորդագրություններ` 
 

SMS Team բջջային ցանցում (ժամկետից հետո չվճարելու 

դեպքում) 

15,9 դրամ 

SMS դեպի ՀՀ և ԼՂՀ այլ բջջային ցանցեր 

(ժամկետից հետո չվճարելու դեպքում) 

15,9 դրամ 

SMS դեպի միջազգային ցանցեր 20 դրամ 

MMS Team բջջային ցանցում 15,9 դրամ 
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MMS դեպի տեղական այլ ցանցեր 15,9 դրամ 

MMS դեպի միջազգային ցանցեր 299 դրամ 

MMS դեպի Team բջջային ցանց ԱՊՀ 

երկրներում 

50 դրամ 

Շարժական Ինտերնետ 
 

Ինտերնետ (1 ՄԲ) (ժամկետից հետո չվճարելու 

դեպքում) 

19,99 

դրամ 

Այլ ուղղությունների և ծառայությունների 

սակագները և սակագները որոնք գործում են 30- 

օրվա ժամկետը սպառելուց հետո ամսական 

բաժանորդային վարձը չվճարելու դեպքում 

 

Ինտերնետ (1 ՄԲ) (ամսական ներառված 

շարժական Ինտերնետի սպառումից հետո) 
5 դրամ 

 

 
 

Պայմաններ 

Եթե ինտերնետ փաթեթի սպառվելուն մնացել է մինչև 1 ՄԲ ծավալ, ապա միաժամանակ մեկից ավել ինտերնետ 

սեսսիա օգտագործելիս` փաթեթի մնացորդը կծախսվի միայն առաջին սեսիայի համար, իսկ զուգահեռ 

օգտագործվող մյուս սեսսիաների Ինտերնետի տարիֆիկացումը կկատարվի համաձայն ձեր սակագնային 

փաթեթի պայմանների: 

 
Wi-Fi ռոուտերը տրամադրվում է անվճար օգտագործման: 

 
Ծառայությունը տրամադրվում է միայն ՀՀ մարզերում: 

 
Նոր սերնդի անլար ցանցը կայուն Ինտերնետ ծառայություն է մատուցում ՀՀ մարզերի նույնիսկ ամենահեռավոր 

բնակավայրերը: 

 
Տրամադրվող ունիկալ Wi-Fi ռոուտերը հնարավորություն է տալիս օգտվել Ինտերնետից անկախ մարզում գտնվող 

ձեր տան դիրքից: 

 
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, 

 
- Mega 200 կամ Mega 500 ծառայություններֈ 

 
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 TeamTV հավելվածի ինտերնետ տրաֆիկը: 

«Mega» ծառայությամբ և ծառայությունների փաթեթով տրամադրվող MB փաթեթները ծախսվում են 

զուգահեռ: 

 


