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ԼԻԱԶՈՐԱԳԻՐ 
 

« ___  »_______________  201  թ. 
 

Նշել այն Բաժանորդային Պայամանագրի տվյալները, որի համար տրվում է լիազորագիրը 

               

          Ֆիքսված ծառայության Դիմումի համարը (ID) 
              

            __________________________________________________ 

               

           Ֆիքսված ծառայության մատուցման հասցե(ներ)* 
 

     ________________________________________________________ 

    _________________________________________________________ 

 

 

             Շարժական ծառայության   

              հեռախոսահամար(ներ)ը/ինտերնետ          

համար(ներ)ը 
 
        ______________________________________________ 

        ______________________________________________ 

 

    *Սույն լիազորագրում նշված լիազորությունները տարածվում են նաև լիազորագրում նշված Ֆիքսված ծառայության մատուցման հասցեի փոփոխության դեպքում  

 

Ես`                                                                                                                                                                                                                                   ,                                               
(բաժանորդի անուն, ազգանուն, հայրանուն) 

(անձը հաստատող փաստաթուղթ`_________________________   տրված ________ -ի կողմից  «______»_______________20____ թ., 

 

կոնտակտային հեռախոսահամար`                                                  
                                                   

 

այսուհետ` Լիազորող, 

 

լիազորում  եմ                                                                                                                                                                                                          -ին,                                                                                
               (լիազորված անձի անուն, ազգանուն, հայրանուն) 

 

(անձը հաստատող փաստաթուղթ `_________________________   տրված ________ -ի կողմից   «______»_______________20____ թ., 

 

կոնտակտային հեռախոսահամար`                                                  

                                              

բնակվող                                                                                                                                                                                                       հասցեում,  
                                                  (հաշվառման/փաստացի բնակության հասցե (ընդգծել ճիշտ տարբերակը))                                    

 

այսուհետ` Լիազորված Անձ, 

 

իմ անունից հանդես գալ «Յուքոմ» ՍՊ ընկերությունում (այդ թվում Յուքոմի հետ կնքվող  բոլոր  Բաժանորդային պայմանագրերը և 

դրանցում կատարվող փոփոխությունները, լրացումները, դրանց վերաբերող այլ փաստաթղթերը ստորագրել Յուքոմի Վաճառքի և 

սպասարկման կենտրոններում տեղադրված Էլեկտրոնային (թվային) գրիչով)  և կատարել իմ և «Յուքոմ» ՍՊ ընկերության միջև 

կնքված Բաժանորդային Պայմանագրի հետ կապված ներքոնշյալ այն գործողությունները, որոնց դիմաց ստորագրում եմ.  

 

Ֆիքսված և շարժական ծառայությունների պայմանագրի հետ կապված 

գործողությունների ցանկ 

Ստորագրել Ֆիքսված 

ծառայության 

լիազորության 

դեպքում 

Ստորագրել 

Շարժական 

ծառայության 

լիազորության 

դեպքում 

1. Բաժանորդային Պայմանագրի հետ կապված ցանկացած գործողություն 

(բացառությամբ SIM քարտի փոխարինման, որը կատարվում է 

համապատասխան դիմումի հիման վրա,  տեսավարձույթի (VOD), ելքային և 

մուտքային զանգերի քաղվածքի/հաշիվների/հաշվեկշռի քաղվածքի ստացման, 

սարքավորման (հեռախոս, պլանշետ և այլն) մասով պարտավորության կնքման, 

նոր պայմանագրի կնքման,Յուքոմի ցանց համարի տեղափոխման և 

բաժանորդային իրավունքներն ու պարտականությունները փոխանցելու 

դիմումի ներկայացման. վերջիններիս համար անհրաժեշտ է նոտարական 

վավերացմամբ լիազորագիր) 

 

 
 

 

 

 
   __________________ 

     ստորագրություն 

 

 
 
 
 

 

 

 

   __________________ 

     ստորագրություն 
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                        կամ ստորագրել այն գործողության(ների) կողքին, որի(որոնց) համար տրվում է լիազորագիրը 

Ֆիքսված և շարժական ծառայությունների պայմանագրի հետ կապված 

գործողությունների ցանկ 

Ստորագրել 

Ֆիքսված 

ծառայության 

լիազորության 

դեպքում 

Ստորագրել 

Շարժական 

ծառայության 

լիազորության 

դեպքում 

2.    Բաժանորդային Պայմանագրի դադարեցում 

 

 

________________      

ստորագրություն 

 

 

_________________         

ստորագրություն 

3. Սակագնային պլանի փոփոխություն, բաժանորդագրման տեսակի փոփոխություն 

(միայն հետվճարայինից կանխավճարային) և ծառայության ակտիվացում կամ  

ապաակտիվացում 

 

 

__________________ 

 ստորագրություն 

 

 

__________________ 

  ստորագրություն 

4. Սարքավորման (բջջային հեռախոսի, մոդեմի և այլն) և ֆիքսված ծառայության համար 

գնված սարքի (wifi router, PLC և այլն)  ներկայացում երաշխիքային սպասարկման և 

հետ ստացում, ինչպես նաև Երաշխիքային սպասարկման շրջանակում 

սարքավորման կամ սարքի փոխարինման ժամանակ Նոր սարքավորման կամ սարքի 

ստացում 

 

 

 

 

__________________ 

  ստորագրություն 

 

 

 

 

__________________ 

 ստորագրություն 

5. Համարափոխություն 

 

 

   __________________ 

 ստորագրություն 

 

 

__________________ 

 ստորագրություն 

6. Sim քարտի PIN/PUK կոդի պահանջում և կոնտակտային տվյալների 

ավելացում/փոփոխում (բացառությամբ էլեկտրոնային հասցեի) 

 

__________________ 

 ստորագրություն 

 

_________________ 

  ստորագրություն 

7. Բաժանորդային Պայմանագրի փոփոխություն երկարաժամկետ (մեկ տարի և ավել) 

պայմանագրով (համաձայնագրով)  

(բացառությամբ սարքավորման (հեռախոս, պլանշետ և այլն) մասով կնքվող 

պարտավորության) 

 

 

 

 _________________ 

   ստորագրություն 

 

 

 

__________________ 

  ստորագրություն 

8. Ստորագրել համաձայնագիր առ այն, որ թույլատրվում է Յուքոմի հետ կնքվող  բոլոր  

Բաժանորդային պայմանագրերը և դրանցում կատարվող փոփոխությունները, 

լրացումները, դրանց վերաբերող այլ փաստաթղթերը Բաժանորդի կողմից 

ստորագրվեն Յուքոմի Վաճառքի և սպասարկման կենտրոններում տեղադրված 

Էլեկտրոնային (թվային) գրիչի միջոցով 

 

 

 

              ___________________________ 
                         ստորագրություն 

Ֆիքսված ծառայությունների պայմանագրի հետ կապված 

 գործողությունների ցանկ 

Ստորագրել Ֆիքսված ծառայության 

լիազորության համար 

9. Ֆիքսված ծառայությունների կարճաժամկետ կամ երկարաժամկետ դադարեցում 

(կասեցում) և ժամանակավոր դադարեցված (կասեցված) ծառայության 

վերաակտիվացում 

 

      

         ___________________________ 
                         ստորագրություն 

10. Ֆիքսված ծառայությունների ավելացում/դադարեցում գործող հասցեում և ֆիքսված 

ծառայությունների մատուցման հասցեի փոփոխություն, Սակագնային փաթեթի 

փոփոխություն 

 

          

           ___________________________ 
                         ստորագրություն 

11. Հավելյալ ծառայության մատուցում (wifi սարքի կարգաբերում, GPON սարքի 

տեղափոխում բնակարանի/տան ներսում և այլն)  

(բացառությամբ ելքային և մուտքային զանգերի և տեսավարձույթի (VOD) 

քաղվածքի/հաշիվների/հաշվեկշռի քաղվածքի տրամադրման) 

 

 

 

 

 

             ___________________________ 
                         ստորագրություն 

12. Ծառայությունների մատուցման հասցեում իրականացվող վերանորոգման 

աշխատանքների ընթացքում համապատասխան մալուխներն անցկացնելու 

վերաբերյալ դիմումի ներկայացում: 

 

 

               ___________________________ 
                         ստորագրություն 

13.  Ծանուցման հասցեի և հեռախոսահամարի փոփոխություն 
 

              ___________________________ 
                         ստորագրություն 

Լիազորողը հավաստիացնում է, որ սույն լիազորագրի բովանդակությունը, էությունը և նշանակությունը, ինչպես նաև իրավական 

հետևանքները    պարզ և հասկանալի են իր համար և համապատասխանում են իր ցանկությանը:  

Լիազորողը հավաստիացնում է, որ իր գործունեության մեջ սահմանափակված չէ, իր նկատմամբ չկա սահմանված 

խնամակալություն և հոգաբարձություն, սույն լիազորագիրը տրված է կամավոր:   

Սույն լիազորագիրը ստորագրող անձը հավաստիացնում է, որ սույն լիազորագիրը ստորագրված է անձամբ Լիազորողի կողմից, և 

տեղեկացված է փաստաթղթեր և ստորագրություններ կեղծելու համար օրենսդրությամբ սահմանված պատասխանատվության 

մասին:   

Սույն լիազորագիրը տրվում է մինչև «______»_______________20____ թ.՝ առանց վերալիազորման իրավունքի (Լիազորագրի 

տրամադրման առավելագույն ժամկետը 3 (երեք) տարի է): 


