امور مشتركين

كد مدركDP-CSU-1100 :
شماره :
تاریخ :

ثبت نام تلفن شارژي

هطخصات هطتشًیي حوَهی  /حویوی جْت ثبت ًام
 .1ضواسُ سشیال پشًٍذُ:

ً .2ام:

هتواضی حویوی

ً .3امخاًَادگی:
ً .4ام پذس:
 .5ضواسُ ضٌاسٌاهِ:
ً .6ذهلی :
 .7تاسیخ تَلذ:

 .8هحل تَلذ  /ضواسُ حَصُ :

 .9هلیت:

 .10جٌسیت :صى

هشد

هتواضی حوَهی

ایي هسوت تَسظ هطتشى تٌویل گشدد

ً .11ام هَسسِ:
ًَ .12ع هَسسِ:

خصَصی □

دٍلتی □

 .13ضواسُ ثبت :

سایش هَاسد □

تؼاًٍی □

.14تاسیخ ثبت:

 .16ضٌاسِ هلی:

 .15هحل ثبت:
ً .17ذاهتصادی:

 .17آدسس هحل استلادُ........................................................................................................................... .................. :

ًطاًی هتواضی ٍ اعالػات هالی هطتشى

 .18آدسس هٌاتبات ٍ اسسال هبض................................................................................................................................ :
 .20ضواسُ تواس ّوشاُ:

ً.19ذپستی :

هایل بِ دسیاكت پیاهي جْت اعالع اص هیضاى بذّی خَد هیباضن .بلی
 .21اعالػات هالی  :تاسیخ ٍاسیض ٍجِ :
ًام باًي :

خیش

هبلؾ ٍاسیضی ( سیال ) :
ضواسُ كیصً/ذ پیگیشی :

هابل تَجِّ :ضیٌِ كَمّ ،ضیٌِ اتصال ٍ ساُ اًذاصی خغَط بَدُ ٍ هابل استشداد ًویباضذ.
اهضا ٍ اثش اًگطت هتواضی حویوی  /هْش ٍ اهضا هتواضی حوَهی
"تَجِ :بذٍى اهضا ٍ اثش اًگطت كاهذ اػتباس هی باضذ"
ًاهل بَدى كشم ثبت ًام □

تَسظ ٍاحذ كشٍش تٌویل
گشدد

تاسیخ دسیاكت هذاسى:

تصَیش ضٌاسٌاهِ ٍ ًاست هلی  /هؼشكی ًاهِ هَسسِ حوَهی □

احشاص َّیت هطتشى □

ًام ٍ ًام خاًَادگی ًاسهٌذ كشٍش:
هحل هْش ٍ اهضاء

امور مشتركين

كد مدركDP-CSU-1100 :
شماره :
تاریخ :

ثبت نام تلفن شارژي

تؼْذات هتواضی هبل ٍ بؼذ اص دایشی
-

ًلیِ هوشسات ٍ تؼشكِ ّایی ًِ دس ساصهاى تٌظین هوشسات ٍ استباعات سادیَیی ًل ًطَس بِ تصَیب هی سسذ ٍ ضشًت دادُ پرشداصی كري آٍا
(سْاهی خاظ) هلضم بِ اجشای آى است سا بذٍى ّیچ ػزسی سػایت ٍ اجشا ًواین.

-

دس سین ًطی ساختواى  ،هسیش تللي خَد سا اص هسیش سین بشم هجضا ًشدُ تا اص اًتوال احتوالی جشیاى بشم ٍ صذهِ صدى برِ دسرتگاُ هشًرضی
ضشًت دادُ پشداصی كي آٍا (سْاهی خاظ) جلَگیشی ًواین.

-

كوظ دس ًطاًی دادُ ضذُ اص تللي استلادُ ًشدُ ٍ بْشُ بشداسی ػوَهی ٍ ؿیش هجاص ًٌواین ًرِ دس ؿیرش ایري صرَست هسرلَل ًلیرِ ػَاهرب آى
خَاّن بَد.

-

تللي سا ٍسیلِ هضاحوت هشاس ًذّن ٍ هسلَل سَء استلادُ اص تللي بَسیلِ اكشاد دیگش ّستن.

-

اصتاسیخ ضاسط خغَط بِ هذت یٌواُ دسصَست استلادُ ٍ یا ػذم استلادُ ،ضاسط خظ سَخت هیضَد.

-

خظ تللي پیص پشداخت سا پس اص اتوام دٍسُ یي هاِّ یا اػتباس ،ضاسط ًواین ٍ دس ؿیش ایٌصَست خظ تللي یٌغشكِ ضذُ ٍ بشای ضراسط هجرذد
هبلؾ  20000سیال بابت ٍصل هجذد اص هبلؾ پشداختی ًسش هی ضَد.ضایاى رًش است اگش هذت صهاى ضاسط هجذد بیص اص یي ّلترِ برِ عرَل
اًجاهذ خظ تللي دٍعشكِ هغغ ضذُ ٍ چٌاًچِ تا یٌواُ ضاسط هجذد صَست ًپزیشد ،خظ تللي هزًَس سلب اهتیاص خَاّذ ضذ.

-

دس ضوي ًلیِ تؼشكِ ّا ٍ ّضیٌِ سشٍیسْای ایي ضشًت سا هغالؼِ ًوَدُ ٍ پزیشا هی باضن .

-

اسسال هٌاتبات ٍ اٍسام اداسی یا هضایی بِ ًطاًی آدسس هٌاتبات ،هٌذسج دس كشم ثبت ًام تللي سا ابالؽ ضذُ تلوی ًواین.

-

دسصَستیٌِ خظ بستش استلادُ ضذُ ( خظ تللي ثابت هخابشاتی) جْت ساُ اًذاصی خغَط تللي دچاس هطٌلی ضرَد ،ضرشًت دادُ پرشداصی كري
آٍا ّیچگًَِ هسلَلیتی جْت ساُ اًذاصی هجذد خغَط هطتشى سا ًذاسد.

-

ضشًت ّیچگًَِ هسلَلیتی دس خصَظ تجْیضات سوت هطتشى سا ًذاسد.

-

دسصَست تاهیي تجْیضات هَسد ًیاص جْت ًصب ٍ ساُاًذاصی خغَط تَسظ هطتشى ،ضشًت دادُ پشداصی كي آٍا (سرْاهی خراظ) ّیچگًَرِ
هسلَلیتی جْت سكغ خشابی خغَط ًاضی اص خشابی تجْیضات سا ًذاسد .الصم بِ رًش است هبل اص خشیذ ،بایذ هاسى تجْیضات اص لحاػ ساصگاسی
با سیستن ضشًت تَسظ هسوت كٌی تائیذ گشدد.

-

دسصَست تاهیي بستش هَسد ًیاص جْت ًصب ٍ ساُاًذاصی خغَط اص سوت هطتشى ،ضرشًت دادُ پرشداصی كري آٍا (سرْاهی خراظ) ّیچگًَرِ
هسلَلیتی جْت سكغ خشابی خغَط ًاضی اص خشابی بستش سا ًذاسد.

-

دس صَستیٌِ بستش استلادُ ضذُ جْت ًصب ٍ ساُ اًذاصی خغَط ،ایٌتشًت ضشًت دادُ پشداصی كي آٍا باضذ ،دس صَست ػرذم ضراسط ایٌتشًرت
تَسظ هطتشى ،ضشًت دادُ پشداصی كي آٍا ّیچگًَِ هسلَلیتی دس هبال دایشی خغَط تللي هطتشى سا ًذاسد.

-

دس ضوي ًلیِ تؼشكِ ّا ٍ ّضیٌِ سشٍیسْای ایي ضشًت سا هغالؼِ ًوَدُ ٍ پزیشا هی باضن .

-

هسلَلیت استلادُ اص خظ تللي با صاحب اهتیاص آى بَدُ ٍ هالي هَظق است ّش گًَِ ًول ٍ اًتوال خغَط سا بِ ضرشًت دادُ پرشداصی كري آٍا
(سْاهی خاظ) اػالم ًوایذ ٍ اظْاس َّیت جؼلی ٍ یا ّش اهذاهی ًِ هٌجش بِ اظْاس هشاتب خرالف ٍاهؼیرت دس خصرَظ َّیرت هالري خرظ برِ
ضشًت دادُ پشداصی كي آٍا (سْاهی خاظ) جشم حوَهی بَدُ ٍ هَسد پیگشد هاًًَی هشاس خَاّذ گشكت.

-

ّشگًَِ تـییش ٍ تحشیق دس تجْیضات هٌصَبِ سوت هطتشى ًِ هَجب خشابی تجْیضات گشدد ضواى هطتشى سا دس بش هیگیشد.

-

ّشگًَِ تـییش ٍ آسیب دس تجْیضات هٌصَبِ سوت ه طتشى ًِ هَجب خشابی تجْیرضات گرشدد ضرواى هطرتشى سا دس برش هیگیرشد ٍ پرس اص
یٌسال (پایاى گاساًتی) ّضیٌِ ّای ّشگًَِ خشابی هٌجش بِ تؼَیض یا تؼویش با هطتشى هی باضذ .

-

كوظ دس اصلْاى اص ضواس ُ ّای هشبَعِ استلادُ هیٌواین.

-

حذاهل هبلؾ ضاسط هاّیاًِ بشای ّش خظ تللي  100،000سیال هیباضذ.

-

دس هَسد خغَط پیص پشداخت( )Prepaidعبن هاًَى " هالیات بش اسصش اكضٍدُ " دس ّش پشداخت هطتشى هحاسبِ ٍ اخز هی گشدد.

-

بَم دس هحل ًصب تجْیضات تحَیل هطتشًیي هی گشدد.

-

اػتباس ایي كشم جْت "پشداخت ّضیٌِ ّای هشبَعِ ٍ ساُ اًذاصی خغَط" ،اص تاسیخ تٌویل تَسظ هطتشى بِ هذت "یٌواُ" هیباضذ.

-

هَاسد كَم هغالؼِ ٍ هَسد هبَل ایٌجاًب  .......................................هی باضذ .
اهضاء ٍ اثش اًگطت هتواضی

