Հավելված 1
ՀՀ ք. Երևան, Կոմիտաս 49/2
E-mail: support@realtime.am
http://www.realtime.am

091 19 52 65
Ակտիվացման ամսաթիվ

055 19 52 65

Աշխատանքային ժամեր

ԵՐԿ - ՇԱԲԱԹ

- 10:00 - 19:00

Զանգերի սպասարկում

ԵՐԿ – ՇԱԲԱԹ
ԿԻՐԱԿԻ և ոչ.աշխ.

- 10:00 - 23:00
- 12.00 - 17.00

________ /________ / 2018թ.
Ծածկանուն: _______________________________

094 19 52 65

Գաղտնաբառ: _________________________

Ինտերնետ հասանելիության սակագներ

02.05.2017թ.

Օպտիկամանրաթելային ցանցից օգտվող ֆիզիկական անձանց համար
(Անսահմանափակ ծավալով ինտերնետ փաթեթներ)

Ամսական բաժանորդագրություն
Արագություն *
(փոփոխական)

Ծառայություններ

Սակագին
(մեկամսյա վճար)

ECONOM

մինչև 10 Մբիթ/վ

3800

HD

STANDART

մինչև 20 Մբիթ/վ

5000

Full HD

ULTRA

մինչև 30 Մբիթ/վ

7000

Ultra 4K HD

Տարեկան բաժանորդագրություն
Կրկնակի արագություն կամ անվճար WIFI սարք (բաժանորդի
ընտրությամբ)
Արագություն *
(փոփոխական)

Ծառայություններ

Սակագին
(մեկամսյա վճար)

ECONOM (տարեկան)

մինչև 20 Մբիթ/վ

3800

Full HD

STANDART (տարեկան)

մինչև 40 Մբիթ/վ

5000

Ultra 4K HD

Ultra 4K HD
ULTRA (տարեկան)
մինչև 60 Մբիթ/վ
7000
(*) “Արագություն” սյունյակում նշված է ընկերության հանրային էլեկտրոնային ցանցի (լոկալ ցանցի) մեջ գծի
չծանրաբեռնված ժամանակ սակագնի արագության առավելագույն ցուցանիշը: Այն կարող է նվազել համընդհանուր գծի
ծանրաբեռնվածության ժամանակ, ինչպես նաև համաշխարհային ցանցում գտնվող կայքերի ծանրաբեռնվածության
դեպքում: Նվազագույն ցուցանիշ չի հայտարարվում, սակայն 50% -ից ավել նվազման դեպքում առաջարկում ենք
զանգահարել գրասենյակ` տեղեկություն ստանալու համար:
Տվյալների հաղորդման և ինտերնետ հասանելիության այլ ծառայություններն իրականացվում են պայմանագրային
հիմունքներով: Խնդրում ենք դիմել ՙՌեալԹայմ՚ ՍՊԸ գրասենյակ:

Ցանցին միանալու պայմաններ
ԱՆՎՃԱՐ - միացում
(ֆիզ. անձանց)

Միացումը իրականացվում է անվճար
(տեղադրվող սարքավորումները չեն հանդիսանում «Պատվիրատուի» սեփականությունը)

Հասանելիության կետի առկայության դեպքում միացումը իրականացվում է առավելագույնը 7 աշխատանքային օրերի ընթացքում:
Վճարում բանկային փոխանցումով
Բանկ` Ինեկոբանկ ՓԲԸ
Նաև խնդրում ենք նշել մեզ մոտ գրանցված անձի անուն ազգանունը և (ցանկալի է) "փոխանցման
Հ/Հ` 2050022059901001
նպատակ" դաշտում նշել ծածկանունը:
Ստացող` "Ռեալ Թայմ"
Ուշադրություն – ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՆՇԵՔ ՁԵՐ ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐԸ: ՊԱՀՊԱՆԵՔ ՎՃ.ԿՏՐՈՆԸ:
ՍՊԸ
Վճարում տերմինալով
Haypost
EasyPay
TellCell

 Ընտրել Ինտերնետ և հեռուստատեսություն  RealTime  մուտքագրել Պայմանագրի համար
կամ հեռ.համար, որը գրանցված է մեզ մոտ  սեղմել առաջ տեղադրել համապատասխան
թղթադրամը  վերցնել և պահպանել կտրոնը որպես վճարման փաստ

Ընդհանուր պայմաններ
Բաժանորդային միացման (լոկալ ցանցի) արագությունը չի ֆիքսվում և բաշխվում է այդ պահին օգտագործողների միջև: Գնացուցակի
բոլոր ինտերնետային փաթեթները գտնվում են մեկ համընդհանուր գծի մեջ և բաշխվում են այդ պահին օգտագործողների միջև
համապատասխան, այդ իսկ պատճառով նշված արագությունները չեն կարող հանդիսանալ հաստատուն` CIR արագություններ:
Խափանումների և դրանց վերացման առավելագույն ժամանակահատվածը նախատեսում է 24ժ մեկ ամսվա համար (անփոխհատույց):
Տվյալ ժամանակահատվածը գերազանցելու դեպքում բաժանորդին լրացուցիչ տրվում է խափանմանը համապատասխան ժամերի
չափով ծառայությունից օգտվելու հնարավորություն:
youtube.com

speedtest.realtime.am
odnoklassniki.ru

vk.com

www.arpisolar.com
facebook.com

list.am
mail.ru

arm-tube.am
auto.am

