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Փոքրիկ Էյնշտեյնի /ԱՁ “Մարինա Գրիգորյանի”/ կողմից  ֆիզիկական անձանց ապրանքների 

վաճառքի եվ ծառայությունների մատուցման հիմնական պայմաններ 

Սույն պայմանները համարվում են հրապարակային առաջարկ (օֆերտա) հաճախորդների հետ 

հարաբերությունները կարգավորելու նպատակով: Պայմանագրի կողմեր են հանդիսանում մի 

կողմից ԱՁ Մարինա Գրիգորյանը, այսուհետ Կատարող, մյուս կողմից Հաճախորդը: 

1. Ընդհանուր դրույթներ  

1.1. Սույն պայմանագիրը (Օֆերտան) կնքելու լրիվ և անվերապահ համաձայնություն (Ակցեպտ) է 

համարվում Հաճախորդի կողմից Կատարողին տրամադրված տեղեկությունները 

(տեղեկություններից առնվազն երեքը). կոնտակտային անձի անուն/ազգանուն, 

հեռախոսահամար, էլեկտրոնային հասցե, հասցե, ծառայության մատուցման օր, ծառայության 

մատուցման ժամ, դպրոց, դասարան և նախավճարի կատարումը (նախավճարը ետ չի 

վերադարձվում): 

1.2. Պայմանների ներքո Կողմերի միջև իրավահարաբերությունները ծագում են/ուժի մեջ են 

մտնում Հաճախորդի կողմից ակցեպտը ստանալու և ընդունելու պահից, որը և այդ պահից, 

Պայմանների, Առանձին ծառայության պայմանների և Սակագների հետ միասին, համարվում է 

Կողմերի միջև կնքված պայմանագիր: 

1.3. Հաճախորդների առանձին խմբերի համար Կատարողը կարող է սահմանել սպասարկման 

առանձին պայմաններ և կանոններ, որոնք գործում են ի լրումն Պայմանների, եթե դրանցում այլ 

բան նախատեսված չէ: 

1.4 Կատարողն իրավունք ունի օգտագործել Հաճախորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեն, բջջային 

հեռախոսահամարը և այլ հաղորդակցման տվյալները` Հաճախորդին Կատարողի կողմից 

մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ տեղեկատվական բնույթի հաղորդագրություններ 

ուղարկելու նպատակով: 

1.5 Էլեկտրոնային կապի, ինչպես նաև բջջային հեռախոսակապի կարճ հաղորդագրության (SMS) 

միջոցով ծանուցման դեպքում Հաճախորդը համարվում է պատշաճ ծանուցված` վերջինիս 

հասցեագրված Կատարողի հաղորդագրությունը Հաճախորդի կողմից Կատարողին 

տրամադրված էլեկտրոնային փոստի հասցեին կամ բջջային հեռախոսահամարին Կատարողի 

կողմից ուղարկվելու դեպքում: 
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1.6 Հրապարակային առաջարկի (օֆերտա) պայմանների, դրույթների, տերմինների, և այլ կերպ 

ստացած տեղեկությունների միջև անհամապատասխանույթունների դեպքում գերակա են 

հրապարակային առաջարկի պայմանները, դրույթներն ու տերմինները: 

1.7. Կատարողը պատասխանատու չէ պետական մարմինների գործողությունների կամ 

անհաղթահարելի ուժի, այդ թվում` էլեկտրաէներգիայի մատակարարման ընդհատումների կամ 

խափանման հետևանքով առաջացած Հաճախորդի վնասների, կորուստների կամ ուշացման 

դեպքերի համար:  

1.8 Խմբերի (15 և ավելի երեխա, կամ 20 և ավելի այցելու) և ծննդյան տոների ծառայության 

մատուցումը կատարվում է միայն նախավճարով:  

2. Վճարման պայմաններ  

2.1. Վճարման պարտականությունն առաջանում է հեռախոսազանգի կամ Փոքրիկ Էյնշտեյնի  

կայքի (poqrikeinstein.am) միջոցով ապրանքի կամ ծառայության պատվերի  և Օֆերտայի 

ակցեպտավորման դեպքում:  

2.2. Վճարման եղանակներն են. կանխիկ, Կատարողի գործունեության հասցեով, կամ 

փոխանցումով՝ Կատարողի բանկային հաշվին 

2.3 Ծննդյան տոների և խմբային, այդ թվում դպրոցական, այցելությունների վճարումը 

կատարվում է երկու փուլով. Նախավճար (կանխիկ կամ փոխանցումով, նախավճարը ետ չի 

վերադարձվում) և փաստացի վճարվելիք գումարի և նախավճարի տարբերություն (կանխիկ, 

տեղում՝ Փոքրիկ Էյնշտեյն գիտության թանգարանում) 

3. Ապրանքների առաքման պայմաններ 

3.1 Առաքման ծառայությունը հասանելի է ամեն օր` ժամը 10:00-21:00-ը: Առաքման ձգձգումը 

հնարավոր է անկանխատեսելի դեպքերի առկայության պարագայում, որոնք տեղի են ունեցել մեր 

կամքից անկախ: Այդ դեպքում գնորդը կամ ստացողը անպայման տեղեկացվում է առաքման 

ժամկետի փոփոխության մասին: 

3.2. Եթե նորմալ ապրանքային տեսքով առաքված պատվերն ինչ-ինչ պատճառով դուր չի գալիս 

գնորդին կամ ստացողին և նա ցանկանում է վերադարձնել այն, ապա այդ դեպքում անհրաժեշտ է 

վճարել առաքման գումարը՝ անկախ պատվիրված ապրանքի գումարի չափից: 

4. Ծառայության մատուցման պայմաններ 

4.1 Ծառայությունները մատուցվում են կայքում տեղադրված տեղեկության և տեղեկատվական 

թերթիկներին համաձայն՝ ողջ չափով և ծավալով:  

4.2 Թանգարանի ծառայությունից օգտվելու դեպքում սահմանված է նախավճար 15.000 – 19.000 

ՀՀ դրամի չափով: 

4.3 Փաթեթների (որոնք ներառում են նաև շոու ծրագիր և/կամ նվեր) ծառայույթուններից 

օգտվելու դեպքում սահմանված է նախավճար 20.000 – 24.000 ՀՀ դրամ 

4.4 Ծառայության մատուցման օրն ու ժամը համաձայնեցվում է Հաճախորդի հետ նախապես: 



4.5 Ծառայության մատուցման օրվա և ժամի փոփոխության կամ դրա անհնարինության 

վերաբերյալ տեղեկությունը Կատարողը հաղորդում է հաճախորդին նրա կողմից տրամադրված 

հեռախոսահամարին՝ կարճ հաղորդագրության միջոցով, կամ էլեկտրոնային հասցեին՝ 

էլեկտրոնային նամակի տեսքով 

6. Տվյալների գաղտնիությունը  

6.1. Կատարողը գերակայություն է համարում հաճախորդների տվյալների գաղտնիության 

պահպանումն ու պաշտպանությունը։ Հավաքագրված անձնական տվյալներն օգտագործվում են 

առաքման եւ սպասարկամն որակի բարելավման նպատակով եւ դրանք կարող են փոխանցվել 

երրորդ կողմի միայն ՀՀ «Անձնական Տվյալների Պաշտպանության օրենքով» նախատեսված 

դեպքերում։ 

7. Վեճերի լուծման կարգը  

7.1. Սույն պայմանների կապակցությամբ ծագած վեճերը կարող են լուծվել արտադատական 

կարգով՝ բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը 

լուծվում են դատական կարգով՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։ 

 

Տեղեկաըվական թերթիկ. Փաթեթ «SCHOOL» 

Հարգելի հետևորդ, Փոքրիկ Էյնշտեյնը ներկայացնում է դպրոցականների կողմից շատ սիրված 

«SCHOOL» փաթեթը: Ծրագրի տևողույթունն ՝ 2 ժամ 30 րոպե: Ներառում է. 1. Ինտերակտիվ 

գիտության թանգարան՝ էքսկուրսիայով (տարիքին համապատասխան, հանրամատչելի ձևով) և 

40 ֆիզիկայի փորձարկում երեխաների կողմից 2. Քիմիական շոու ծրագիր՝ երեխաների 

անմիջական մասնակցությամբ: Երեխաները խալաթներով, ակնոցներով մասնակցում են 

բազմաթիվ գունեղ քիմիական փորձարկումների, ծուխ, կրակ, գիտական ֆոկուսներ, 

ինտելեկտուալ վիկտորինա: Փաթեթը նախատեսված է 20 և ավելի երեխաների համար: 

Մանկական տոմս են ստանում 4 և ավելի բարձր տարիքի երեխաները: Երեխաների 

մուտքավճար՝ 3.500 դրամ Ծնողի մուտքավճար՝ 1.500 դրամ 1 ուղեկցող ուսուցիչ խմբի հետ 

մտնում է անվճար: Խմբում 20-ից պակաս երեխաներ լինելու դեպքում գործում է փաթեթի 

մինիմալ արժեքը՝ 70.000 դրամ, որը ՉԻ ՆԵՐԱՌՈՒՄ ծնողների մուտքավճարը: Խմբի այցը 

կատարվում է նախնական ամրագրումով և նախավճարով: Նախավճարը (20.000-24.000 դրամ) 

կատարվում է փոխանցումով կամ կանխիկ՝ տեղում: ՉՆԵՐԿԱՅԱՆԱԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՆԱԽԱՎՃԱՐԸ 

ԵՏ ՉԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁՎՈՒՄ: Հավելյալ հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել 099316789, 

098316789 

Տեղեկաըվական թերթիկ. Փաթեթ «ԾՆՆԴՅԱՆ ՏՈՆ» 

Բարև Ձեզ, հարգելի հետևորդ: Փետրվար ասմսվա համար Փոքրիկ Էյնշտեյնը առաջարկում է 

հատուկ շահավետ փաթեթ ծննդյան տոների համար: Ծրագրի տևողույթունը՝ 3 ժամ: Այն 

ներառում է. 1. Ինտերակտիվ գիտության թանգարան 1,5 ժամ (Էքսկուրսիա, 40 ֆիզիկայի 

փորձարկում) 2. Շոու ծրագիր 1 ժամ (Քիմիական կամ Կրիո կամ Տիեզերական) 3. Սնունդ (2 կտոր 

պիզզա, 1 բաժին ֆրի, 1 բաժակ կոմպոտ) 4. Տորթի արարողություն Վճարը կազմում է 6.000֏/ 

անձը Փաթեթը նախատեսված է 10 և ավելի անձերի համար: Անձ են համարվում 3 տարեկան և 

ավելի այցելուները: Ամրագրումը կատարվում է նախապես, նախավճարով: Չներկայանալու 



դեպքում նախավճարը ետ չի վերադրաձվում: Սիրով սպասում ենք յուրօրինակ և տարբերվող 

ծննդյան տոն նշելու: Սիրով, Փոքրիկ Էյշտեյնի թիմ 

 

Տեղեկաըվական թերթիկ. Փաթեթ «ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՐՏԱԳՆԱ» 

 

Հարգելի հետևորդ, Փոքրիկ Էյնշտեյնը ներկայացնում է իր հատուկ առաջարկը ԱՐՏԱԳՆԱ 

ԳԻՏԱԿԱՆ ՇՈՈՒ ԾՐԱԳՐԵՐԻ համար: Առաջարկը գործում է ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ՀԱՄԱՐ: Պատվիրեք 

Փոքրիկ Էնյշտեյնի ներքոհիշյալ գիտական շոու ծրագրերից ցանկացածը և վճարեք յուրաքանչյուր 

երեխայի համար ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1.000 ԴՐԱՄ (մասնակից աշակերտների մինիմալ քանակը՝ 25): 

Ավելին, յուրաքանչյուր երեխա կստանա ՓՈՔՐԻԿ ՆՎԵՐ՝ ԿԱԽԱՐԴԱԿԱՆ ԹԱՆԱՔ, որով 

կկարողանա ցուցադրել իր ընկերներին գիտական ֆոկուս: 1. Գիտական քիմիական շոու 2. Կրիո 

շոու 3. Տիեզերական շոու 4. Էլեկտրական Տեսլա շոու 5. Փուչիկներով գիտական շոու 6. 

Ալքիմիական շոու Երևանից դուրս պատվերների դեպքում ծրագրի արժեքին գումարվում է 

ճանապարհածախսը, կամ պատվիրատուն ապահովում է մեր թիմի երկկողմանի տեղափոխումը: 

Պատվերի ամրագրումը կատարվում է նախապես, նախավճարով: Շտապեք, առաջարկը 

սահմանափակ է: Մենք գալիլս ենք գիտական կախարդանքներ անելու: Հարցերի դեպքում՝ 

098316789, 099316789 Սիրով, Փոքրիկ Էյնշտեյնի թիմ 


