
COMBO 2 TV 

Ծառայությունների փաթեթ՝ Ինտերնետ և հեռուստատեսություն 

 

 

 

Միանալ  

Ամսական վճարը 6500 դրամ է։ 

Դուք կստանաք անվճար  

Wi-Fi սարք 

 TV Box 

Հետվճարային SIM քարտ առանց ներառումների՝ 

  

Սակագներ 
 

Հիմնական հեռախոսահամար 

Զանգեր Team բջջային ցանցում (*ժամկետից հետո 

չվճարելու դեպքում) 

15.9 

դրամ/րոպե 

Զանգեր դեպի ՀՀ և ԼՂՀ բջջային և ֆիքսված ցանցեր 
15.9 

դրամ/րոպե 

SMS ՀՀ և ԼՂՀ ցանցեր (ժամկետից հետո չվճարելու 

դեպքում) 
15.9 դրամ 



SMS դեպի միջազգային ցանցեր 20 դրամ 

Շարժական Ինտերնետի բազային սակագին 29 դրամ/ՄԲ 

 

Պայմաններ 

TeamTV բջջային հեռուստատեսությունը գործում է առանց ինտերնետի 

մեգաբայթերը սպառելու և հասանելի է հանրապետության ողջ տարածքում: 

Փաթեթը հետվճարային է։ 

COMBO ծառայությունների դիմաց փաթեթի ակտիվացումից 30 օր հետո 

չվճարելու դեպքում անվճար բջջային ծառայությունների գործողությունը 

կկասեցվի: 

Կասեցումից հետո 60 օրվա ընթացքում վճարում չկատարելու դեպքում 

ծառայությունների փաթեթը կխզվի՝ ներառյալ ֆիքսված Ինտերնետ 

ծառայությունը: 

Ծառայությունների փաթեթը վերականգնելու համար անհրաժեշտ է դիմել 

մոտակա Team գրասենյակ: 

TeamTV 

Հեռուստաալիքների ցանկ 

Հավելյալ TeamTV սարքը՝ 2500 դր/ամիս 

TeamTV բջջային հեռուստատեսությունը գործում է առանց ինտերնետի 

մեգաբայթերը սպառելու և հասանելի է հանրապետության ողջ տարածքում: 

Նոր կամ Team այլ սակագնային փաթեթի բաժանորդները կարող են միանալ 

COMBO ծառայությունների փաթեթին և TeamTV անվճար փաթեթն ավտոմատ 

կակտիվանա: SMS-ի միջոցով կուղարկվի մուտքանունն ու գաղտնաբառը, 

որոնք անհրաժեշտ կլինի մուտքագրել TeamTV  հավելվածի համապատասխան 

դաշտերում: Գործող COMBO ծառայությունների փաթեթի բաժանորդները 

կարող են օգտվել TeamTV անվճար հեռուստաալիքների ծառայությունից՝ 

հավաքելով *818# հրահանգը հեռախոսից: SMS-ի միջոցով կուղարկվի 

մուտքանունն ու գաղտնաբառը, որոնք անհրաժեշտ կլինի մուտքագրել 

TeamTV  հավելվածի համապատասխան դաշտերում: 

Օգտվել TeamTV  հավելվածից առանց մեգաբայթերը սպառելու նշանակում 

է, որ եթե ձեզ մոտ ակտիվացված է COMBO ծառայությունների փաթեթը, 

ապա, օգտվելով TeamTV  հավելվածից Team բջջային ինտերնետի 3G կամ 

4G (LTE) ցանցերում, ձեր փաթեթում ներառված մեգաբայթերը չեն 

ծախսվելու և չի գանձվելու որևէ հավելյալ գումար: 

Եթե մոռացել եք մուտքանունը կամ գաղտնաբառը, կարող եք՝ ձեր 

հեռախոսից ուղարկել *812# հրահանգը և ստանալ մուտքանունն ու 

գաղտնաբառը SMS հաղորդագրության միջոցով։ 

https://staging.beeline.am/hy/beetv#package-info25


SMS-ի միջոցով ստացած մութքանունով կարող եք միաժամանակ միանալ 

TeamTV 3 սարքավորումով։ 

TeamTV  անվճար փաթեթն առանց ինտերնետի մեգաբայթերը սպառելու ակտիվ 

է 30 օր ժամկետով: 

TeamTV  հավելվածը հասանելի է՝ iOS 9.0 և Android 6 և բարձր 

օպերացիոն համակարգերով աշխատող բոլոր սմարթֆոնների և պլանշետների 

համար: Հեռարձակումն իրականացվում է «ԹԻՄ» ՓԲԸ-ի կողմից: 

Team բոնուս 

Գրանցվեք «Team բոնուս» ծրագրում և ստացեք հավելյալ 300 միավոր 

COMBO 2 TV ծառայությունների փաթեթին բաժանորդագրվելու համար: 

Ծրագրին կարող եք միանալ գրանցվելով «Անձնական գրասենյակում», 

ներբեռնելով «My Team» հավելվածը կամ *555# հրահանգի միջոցով: 

Ավելին այստեղ:  

«My Team» հավելվածի միջոցով գրանցվելիս կստանաք կրկնակի 

միավորներ: 

 *«Team բոնուս» ծրագրին միանալուց հետո անմիջապես կստանաք 

միավորներ գրանցման համար, իսկ հաջորդ օրը տվյալ ծառայությունների 

փաթեթին բաժանորդագրվելու համար նշված միավորները: 

 

https://www.beeline.am/myaccount/
https://www.beeline.am/myaccount/
https://www.beeline.am/myaccount/
https://appurl.io/et0WIp1zg
https://staging.beeline.am/hy/beeline-loyalty

