«Հայփոստ» ՓԲԸ-ի միջոցով բաժանորդագրովելու պայմանները.


Եռանիշ դասիչով* պարբերականների բաժանորդագրությունը կատարվում է
ընթացիկ տարվա կտրվածքով՝ 1-12 ամիսների համար, իսկ բաժանորդագրման
վերջնաժամկետը նախորդ ամսվա 25-ն է: Ընդ որում՝ բաժանորդագրությունը
համարվում է կայացած՝ համապատասխան վճարում կատարելուց հետո:
Օրինակ՝ եթե ցանկանում եք բաժանորդագրվել «Ազգ» օրաթերթը՝ սկսած ապրիլ
ամսից, ապա անհրաժեշտ է բաժանորդագրվել և կատարել վճարում մինչև մարտի
25-ը: Ընդ որում՝ տվյալ պարագայում բաժանորդագրման առավելագույն ժամկետը
կլինի 9 ամիս:



Հնգանիշ դասիչով պարբերականների բաժանորդագրությունը կատարվում է
ընթացիկ կիսամյակի կտրվածքով՝ 1-6 ամիսների համար, իսկ բաժանորդագրման
վերջնաժամկետը նախորդ ամսվա 15-ն է: Ընդ որում՝ բաժանորդագրությունը
համարվում է կայացած՝ համապատասխան վճարում կատարելուց հետո:
Օրինակ՝ եթե ցանկանում եք բաժանորդագրվել «НАУКА И ЖИЗНЬ» ամսագիրը՝
սկսած ապրիլ ամսից, ապա անհրաժեշտ է բաժանորդագրվել և կատարել վճարում
մինչև մարտի 15-ը: Ընդ որում՝ տվյալ պարագայում բաժանորդագրման
առավելագույն ժամկետը կլինի 3 ամիս:

Բաժանորդագրվել կարող են ցանկացած ֆիզիկական և իրավաբանական անձ՝ ինչպես
մոտենալով «Հայփոստ» ՓԲԸ-ի ցանկացած բաժանմունք, այնպես էլ on-line
տարբերակով:
Իրավաբանական անձիք բաժանորդագրվելու համար պետք է ներկայացնեն հետևյալ
փաստաթղթերը.
ա) Դիմում՝ կազմակերպության բլանկի վրա
բ ) Կազմակերպության գրանցման վկայագրի պատճեն
գ) Կազմակերպության ղեկավարի անձնագրի պատճեն
*Դասիչ – պարբերականի ինդենտիֆիկացման կոդն է (եռանիշ կամ հնգանիշ թիվ), որը նշված է
պարբերականի անվան առջև

Conditions of subscription through “Haypost” CJSC


The subscription to periodicals with three-digit index* is carried out per current year, for a
period of 1-12 months, and the subscription deadline is fixed on the 25th day of the
previous month. The subscription is considered made after the implementation of the
corresponding payment.

For instance, if you would like to get subscribed to «Azg» daily starting from April, you need
to get subscribed and to make the payment until March 25th. The maximal subscription
period in this case is 9 months.


The subscription to periodicals with five-digit index is carried out per current half-year, for
a period of 1-6 months, and the subscription deadline is fixed on the 15th day of the
previous month. The subscription is considered made after the implementation of the
corresponding payment.
For instance, if you would like to get subscribed to «NAUKA I ZHIZN» magazine starting
from April, you need to get subscribed and to make the payment until March 15th. The
maximal subscription period in this case is 3 months.

Every natural and legal person can get subscribed both online and visiting any Post Office of
“Haypost” CJSC.
In order to get subscribed, the legal persons shall submit the following documents:
a) Application on the official blank of Organization
b) Copy of the Organization’s registration certificate
c) Copy of the passport of the Head of Organization.
* Index: periodical’s identification code (three-digit or five-digit number), indicated next to the
periodical’s title.

Условия подписки посредством ЗАО “Айпост”


Подписка на издания с трехзначным индексом* осуществляется за текущий год, на срок от 1
до 12 месяцев. Конечным сроком подписки является 25-ый день предыдущего месяца. При
этом подписка считается состоявшейся после взноса соответствующей платы.
Например, если Вы желаете подписаться на ежедневник “Азг” начиная с апреля, то следует
подписаться и заплатить до 25-го марта. При этом максимальный срок подписки в этом случае
будет длиться 9 месяцев.



Подписка на издания с пятизначным индексом осуществляется за текущее полугодие, на срок
от 1 до 6 месяцев. Конечным сроком подписки является 15-ый день предыдущего месяца. При
этом подписка считается состоявшейся после взноса соответствующей платы.
Например, если Вы желаете подписаться на журнал “НАУКА И ЖИЗНЬ” начиная с апреля, то
следует подписаться и заплатить до 15-го марта. При этом максимальный срок подписки в
этом случае будет длиться 3 месяца.

Подписаться могут любые физические и юридические лица, посетив любое отделение ЗАО
“Айспот”, или в режиме on-line.

Юридические лица для подписки должны предъявить следующие документы:
а) Заявление на бланке организации;
б) Копию свидетельства о регистрации организации;
в) Копию паспорта главы организации.
*Индекс – идентификационный код издания (трехзначный или пятизначный номер), указанный перед
именем издания.

