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                                    ԼԻԱԶՈՐԱԳԻՐ 
 

« ___  »___________  202__թ. 

 

Նշել այն Բաժանորդային Պայմանագրի համարը կամ տվյալները, որի համար տրվում է սույն լիազորագիրը. 
           

         Ֆիքսված կապի Դիմումի համարը (ID) / Հեռախոսահամար(ներ)ը / ինտերնետ կապի համար(ներ)ը 

 

 
       Լիազորում եմ կնքել գործարք(ներ) սույն լիազորագրում նշված Ֆիքսված կապի «ID»-ի ներքո մատուցվող բոլոր հասցեների համար* 

       Լիազորում եմ կնքել գործարք(ներ) միայն  նշված հասցե(ներ)ի համար*  __________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 *Սույն լիազորագրում նշված լիազորությունները գործում են նաև լիազորագրում նշված Ֆիքսված կապի ծառայության մատուցման հասցեի 

փոփոխության դեպքում: 

 

        

 

      Անուն, ազգանուն, հայրանուն  __________________________________________________________________________________________   

      Անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալներ _______________________ տրված է_____/_____/____թ.,  ում կողմից  __________________  

                                                                                                                                                                                               

      Գրանցման հասցե ________________________________________  Կոնտակտային հեռախոսահամար ____________________________ 

                 
 

 

     Անուն, ազգանուն, հայրանուն ___________________________________________________________________________________________   

     Անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալներ _______________________ տրված է_____/_____/____թ.,  ում կողմից ___________________  

                                                                                                                                                                                               

     Գրանցման հասցե ________________________________________  Կոնտակտային հեռախոսահամար_____________________________ 
 

Սույնով Բաժանորդը լիազորում է Լիազորված անձին  իր անունից հանդես գալ «Յուքոմ» ՓԲ ընկերությունում (այսուհետ՝ Յուքոմ) և 

կնքել  Բաժանորդային Պայմանագրի հետ կապված սույն լիազորագրում նշված  (ներքոնշյալ) այն  գործարքները, որոնց դիմաց առկա 

է Բաժանորդի ստորագրությունը. 

 
 

Գործարքները 
 

Լիազորող անձի 

Ստորագրությունը 

 

1. Լիազորում եմ կնքել Բաժանորդային Պայմանագրի հետ կապված սույն լիազորագրում նշված 

բոլոր գործարքները*   

 
 

__________________ 

ստորագրություն 

 

2. Բաժանորդային Պայմանագրի լուծում, շարժական ինտերնետ ծառայության «Wifi» մոդեմի 15 

օրյա ժամկետում հետվերադարձ: 

 

 

__________________ 

ստորագրություն 

 

3. Սակագնային պլանի (փաթեթի) փոփոխություն, բաժանորդագրման տեսակի փոփոխություն 

(միայն անցում դեպի կանխավճարային  սակագնային պլանների), շարժական կապի հավելյալ 

ծառայությունների ակտիվացում կամ ապաակտիվացում («SIM» քարտի «PIN/PUK» կոդի 

տրամադրում, ռոումինգ ծառայության ակտիվացում(ապաակտիվացում), ինտերնետ 

փաթեթների ավելացում և այլն): 

 

 

__________________ 

ստորագրություն 

 

 

Բաժանորդի (այսուհետ նաև Լիազորող անձ) տվյալները 

 Լիազորված անձի տվյալները 
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4.  Յուքոմից գնված սարքավորման (հեռախոս, «Wifi» մոդեմ և այլն) կամ սարքի («wifi», «router», 

«PLC» և այլն)  երաշխիքային սպասարկման շրջանակներում հանձնում, ընդունում կամ  

փոխարինում:  

 

 

__________________ 

ստորագրություն 

 

 

5. Բաժանորդի կոնտակտային տվյալների ավելացում, փոփոխություն (հեռախոսահամարի 

ավելացում, ծանուցման հասցեի փոփոխություն) : 

 

 

__________________ 

ստորագրություն 

 

 

6. Բաժանորդային Պայմանագրում փոփոխության կատարում, այդ թվում վերակնքում մեկ 

տարի կամ ավել ժամկետով,ինչպես նաև «uFI» սարքավորման տրամադրմամբ 

(բացառությամբ` հեռախոսի, ժամացույցի, պլանշետի (և այլն) վերաբերյալ կնքվող (որոշակի 

ժամկետով բաժանորդ մնալու պարտավորությամբ) համաձայնագրերի կամ պայմանագրերի): 

 

 

 

__________________ 

ստորագրություն 

 

7. Ծառայության մատուցման հասցե(ներ)ում ֆիքսված կապի ծառայությունների ավելացում 

կամ դադարեցում, հասցեափոխություն,  կարճաժամկետ կամ երկարաժամկետ կասեցում 

(սառեցում) և ժամանակավորապես կասեցված ծառայության վերաակտիվացում: 

 

 
__________________ 

ստորագրություն 
 

8. Հավելյալ ծառայությունների («Mediaroom», «Web TV/Youtube», թեմատիկ փաթեթներ,  «Wifi» 

սարքի տեղադրում,  «Wifi» սարքի կարգաբերում, տեղադրված «GPON» սարքի տեղափոխում 

համակցման հասցեում) ակտիվացում,  ապաակտիվացում:  

 
__________________ 

ստորագրություն 
 

9. Ծառայությունների մատուցման հասցեում  իրականացվող վերանորոգման աշխատանքների 

ընթացքում համապատասխան մալուխներն անցկացնելու վերաբերյալ Յուքոմին դիմումի 

ներկայացում: 

 
__________________ 

ստորագրություն 
 

 

*Ներքոնշյալ գործարքների համար անհրաժեշտ է ներկայացնել նոտարական վավերացմամբ լիազորագիր. 
 «SIM» քարտի փոխարինում, 

 «Real static/dynamic IP»-ի  հետ կապված ցանկացած  գործարք, 

 Տեսավարձույթի (VOD), ելքային և մուտքային զանգերի քաղվածքի, հաշիվների, հաշվեկշռի քաղվածքի ստացում, 

 Սարքավորման (հեռախոս, պլանշետ և այլն) մասով պարտավորության կնքմում, նոր պայմանագրի կնքում, այդ թվում՝ 

կանխավճարայինից անցում հետվճարային կամ ամսական բաժանորդագրության, ամսական բաժանորդագրությունից անցում 

հետվճարային բաժանորդագրության, «ՄՏՏ» ԲԲԸ  օպերատորի հետ համատեղ կրկնակի SIM քարտի օգտագործման վերաբերյալ 

ծառայությունների մատուցման պայմանագրի կնքում, 

 ֆիքսված կապի ծառայության նոր հասցեի ավելացում, 

 Յուքոմի ցանց համարի տեղափոխում, 

 Բաժանորդային Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները երրորդ անձին զիջում(փոխանցում),  

 Բաժանորդի կողմից Յուքոմի  ծառայությունների համար վճարված ցանկացած գումարի վերադարձի դիմումի ներկայացում: 

 

 
Լիազորողը հավաստիացնում է, որ՝ 

- սույն լիազորագրի բովանդակությունը, դրանում նշված գործարքների (լիազորությունների) էությունը և նշանակությունը, ինչպես 

նաև իրավական հետևանքները իրեն բացատրվել են, դրանք պարզ և հասկանալի են իր համար և ամբողջությամբ 

համապատասխանում են իր ցանկությանը, 

- սույն լիազորագիրը ստորագրված է անձամբ իր՝ Լիազորողի կողմից, և տեղեկացված է փաստաթղթեր և ստորագրություններ 

կեղծելու համար օրենսդրությամբ սահմանված պատասխանատվության մասին:  

 - իր գործունեության մեջ սահմանափակված չէ, իր նկատմամբ չկա սահմանված խնամակալություն և հոգաբարձություն, սույն 

լիազորագիրը տրված է կամավոր:   

 

 Սույն լիազորագիրը տրվում է մինչև «______»______________202___թ.՝ առանց վերալիազորման իրավունքի  
(Լիազորագրի տրամադրման առավելագույն ժամկետը 3 (երեք) տարի է): 


