
 

Հեռախոսագծի տեղադրման ծառայության վճար ՔրոսսՆեթ ՍՊԸ-ի կողմից տրամադրվող սարքավորման 

միջոցով ՝  10,800 դրամ 

Հեռախոսագծի տեղադրման ծառայության վճար բաժանորդի սեփականությունը հանդիսացով սարքավորման 

միջոցով ՝   4,800 դրամ 

 

Ի-1 փաթեթ 
700 անվճար րոպե դեպի ՀՀ ֆիքսված ցանցեր  

և մարզեր 

 800 անվճար րոպե «ՔրոսսՆեթ» ՍՊԸ-ի 

ցանցի ներսում  

3000 դրամ 
(յուր. hեռախոսահամարի համար) 

Ի-2 փաթեթ 
1500 անվճար րոպե դեպի ՀՀ ֆիքսված 

ցանցեր և մարզեր 

 2000 անվճար րոպե «ՔրոսսՆեթ» ՍՊԸ-ի 

ցանցի ներսում  

6000 դրամ 
(յուր. hեռախոսահամարի համար) 

Ի-3 փաթեթ 
2500 անվճար րոպե դեպի ՀՀ ֆիքսված 

ցանցեր և մարզեր 

 3000 անվճար րոպե «ՔրոսսՆեթ» ՍՊԸ-ի 

ցանցի ներսում  

9000 դրամ 
(յուր. hեռախոսահամարի համար) 

Ի-4 փաթեթ 
Տվյալ փաթեթն իր մեջ անվճար րոպեներ չի 

ներառում: 

120 դրամ 
(յուր. hեռախոսահամարի համար) 

Ի-6 փաթեթ 
450 անվճար րոպե դեպի ՀՀ ֆիքսված ցանցեր 

և մարզեր 

550 անվճար րոպե «ՔրոսսՆեթ» ՍՊԸ-ի ցանցի 

ներսում 

                         1800 դրամ 
(յուր. hեռախոսահամարի համար) 

 

Զանգեր դեպի Երևանի ֆիքսված ցանցեր - 4 դրամ 

Զանգեր «ՔրոսսՆեթ» ՍՊԸ-ի ցանցի ներսում - 1 դրամ 

Զանգեր դեպի ՀՀ բջջային ցանցեր – 18 դրամ 

Միջքաղաքային զանգեր դեպի ՀՀ ֆիքսված ցանց – 5 

դրամ 

Զանգեր ԼՂՀ ֆիքսված ցանց – 14,4  դրամ 

Զանգեր դեպի ԼՂՀ բջջային ցանցեր – 18 դրամ 

Հեռախոսագծի վերականգնում պայմանագրի լուծումից 

հետո ՝ 1200 դրամ 

Համարափոխություն հաջորդող ամսվա 1-ից ՝ 5000 դրամ 

Անվանափոխություն հաջորդող ամսվա 1-ից ՝ 100 դրամ 

Տարիֆային պլանի փոփոխություն հաջորդող ամսվա           

1-ից   ՝ 200 դրամ 

1 SMS-ի արժեքն է՝ 8 դրամ 

 

 

Տարիֆիկացումն իրականացվում է ըստ վարկյանների 

Բոլոր գները ներկայացված են ՀՀ դրամով ներառյալ ԱԱՀ 

 

 



 

 

 

 

 

 

TRUNK-1 

Համակարգերի փոխկապակցում 

 

ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՎԱՐՁ 
 

Կապուղիների քանակ                            4800 դրամ x n հատ կապուղի 

                                                                (1-100 կապուղիների դեպքում) 

ԱՄՍԱԿԱՆ ՎԱՐՁ 

 

Կապուղիների քանակ                            2400 դրամ x n հատ կապուղի 

Հեռախոսահամար                                   1000 դրամ գլխային հեռախոսահամար 

                                                                       300 դրամ  x n հատ լրացուցիչ համար 

 

 

ՏԱՐԻՖԱՅԻՆ ՊԼԱՆ 

 
 420 անվճար րոպե դեպի ՀՀ տեղական և միջքաղաքային ֆիքսված ցանցեր 

 (ամսական յուր. կապուղու համար) 

 520 անվճար րոպե ցանցի ներսում  (ամսական յուր. կապուղու համար) 

 

 

TRUNK-2 
 

ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՎԱՐՁ 
 

Կապուղիների քանակ                            0 դրամ x n հատ կապուղի 

                                                               (1-10 կապուղիների դեպքում) 

ԱՄՍԱԿԱՆ ՎԱՐՁ 

 

Կապուղիների քանակ                            360 դրամ x 10 հատ կապուղի 

Հեռախոսահամար                                   0 դրամ  

                                                                        

ՏԱՐԻՖԱՅԻՆ ՊԼԱՆ 

 
 50 անվճար րոպե դեպի ՀՀ տեղական և միջքաղաքային ֆիքսված ցանցեր 

      (ամսական յուր. կապուղու համար) 

 50 անվճար րոպե ցանցի ներսում  (ամսական յուր. կապուղու համար 

 

 

 

                                                                 

  
Տարիֆիկացումն իրականացվում է ըստ վարկյանների 

Բոլոր գները ներկայացված են ՀՀ դրամով ներառյալ ԱԱՀ 

 


