امور مشترکين

كد مدرك DP-CSU-1100 :
شماره :
تاريخ :

انتقال امتياز خط تلفن ثابت قبضي /شارژي

هشخصبت هشتشکيي حميمي  /حمَلي اًتمبل اهتيبص خظ تلفي ثبثت لجضي /شبسطي
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تاريخ مراجعه :
الف ) مشخصات انتقال دهنذه :

شخص حميمي

ايي لسوت تَسظ هشتشن تکويل گشدد

شخص حمَلي

ًبم :

ًبم:

ًبم خبًَادگي:

شوبسُ ثجت:

تبسيخ ثجت:

ًبم پذس:

هحل ثجت:

شٌبسِ هلي:

شوبسُ شٌبسٌبهِ:

کذ التصبدي:

تبسيخ تَلذ:

ًبم ًوبيٌذُ:

هحل صذٍس:

شوبسُ هعشفي ًبهِ:

تبسيخ هعشفي ًبهِ:

ًشبًي:
شوبسُ صٌذٍق پستي :

کذ پستي دُ سلوي :
الف ) مشخصات انتقال گيرنذه :

شخص حمَلي

شخص حميمي
ًبم :

ًبم:

ًبم خبًَادگي:

شوبسُ ثجت:

تبسيخ ثجت:

ًبم پذس:

هحل ثجت:

شٌبسِ هلي:

شوبسُ شٌبسٌبهِ:

کذ التصبدي:

تبسيخ تَلذ:

ًبم ًوبيٌذُ:

هحل صذٍس:

شوبسُ هعشفي ًبهِ:

تبسيخ هعشفي ًبهِ:

ًشبًي:
کذ پستي دُ سلوي :
آخشيي صَستحسبة صبدسُ هشثَط ثِ دٍسُ

شوبسُ صٌذٍق پستي :
تب

تَسطططططططظ اًتمطططططططبل دٌّطططططططذُ پشداخطططططططت شطططططططذُ ٍ

عططشفيي الططشاس هططي ًوبيٌططذ کططِ تَافمططبت رصم سا دس خصططَا ثططذّيْبي اسططتخشاگ ًشططذُ ثططب يکططذياش ثعوططل آٍسدُ اًططذ ٍ اص تططبسيخ ايططي
سططٌذ اًتمططبل گيشًطططذُ دس همبثططل شطططشکت دادُ پططشداصي فطططي آٍا (سططْبهي خططبا تعْطططذ پشداخططت کليطططِ ثططذّيْبي هعَلطططِ سا هططي ًوبيطططذ
امضاء و اثر انگشت متقاضي حقيقي /مهر و امضاء متقاضي حقوقي ( انتقال دهنذه )
امضاء و اثر انگشت متقاضي حقيقي /مهر و امضاء متقاضي حقوقي ( انتقال گيرنذه )

امور مشترکين
انتقال امتياز خط تلفن ثابت قبضي /شارژي

كد مدرك DP-CSU-1100 :
شماره :
تاريخ :

شروط و تعهذات :
الف :اًتمبل دٌّذُ ثب اهضبء ريل ايي فشم الشاس ٍ ارعبى هي ًوبيذ کِ توبهي هب ثِ اصاء اًتمبل سا دسيبفت ٍ ّيچاًَِ حمي اص ايي حيط ًسطجت ثطِ اًتمطبل
گيشًذُ ٍ يب ششکت دادُ پشداصي في آٍا(سْبهي خبا ثشاي ٍي ثبلي ًيست ٍ اص تبسيخ تٌظين ٍ اهضبء ايي فشم ّيچاًَِ حمي ًسجت ثطِ تلفطي هَعطَ
اًتمبل ٍ ٍديعِ ًذاسد
ة :اًتمبل گيشًذُ ثب اهضبء ريل ايي فشم جبياضيي اًتمبل دٌّذُ گشديذُ ٍ ثعٌَاى هشتشن تلفي هَسد اًتمبل هصَة ٍ کليِ هسئَليتْبي هبلي ٍ غيش هطبلي

ايي لسوت تَسظ هشتشن تکويل گشدد

ًبشي اص اشتشان تلفي ثعْذُ ٍي هي ثبشذ ٍ دس همبثل ششکت دادُ پشداصي في آٍا(سْبهي خبا هسئَل خَاّذ ثَد
گ :اًتمبل گيشًذُ لجَل ٍ تعْذ هي ًوبيذ چٌبًچِ ثخَاّذ تلفي هَسد اًتمبل سا ثِ دياشي ٍاگزاس ًوبيذ اص عشيك ششکت دادُ پشداصي في آٍا(سْبهي خطبا
الذام ًوَدُ ٍ هجبص ثِ ٍاگزاسي آى ثِ غيش تحت عٌبٍيٌي ًظيش اجبسُ ٍ سّي ٍ يب ًظبيش آى ًجَدُ ٍ دس صَست الذام هسئَل پشداخت کليِ ديَى ٍ تعْطذات
خَاّذ ثَد
د :اًتمبل گيشًذُ تعْذ هي ًوبيذ کِ عوي تٌظين ،تکويل ٍ اهضبء تعْذات پشت کبست اشتشان کليِ همشسات ٍ دستَسالعول ّبي ششکت سْبهي خطبا
اعن اص همشسات جبسي ٍ آًچِ دس آيٌذُ ثِ حيغِ تصَيت دس هي آيطذ سا دس عطَل هطذت اشطتشان سعبيطت ًوبيطذ ٍ دس صطَست تخلطف اص آى هسطئَليت ٍ
عوبًتْبي اجشايي تخلف احتوبلي هتَجِ اًتمبل گيشًذُ خَاّذ ثَد
م ً :شبًي هحل ًصت تلفي آدسس هٌذسگ دس پشًٍذُ تلفي هي ثبشذ
ٍ  :هجلغ  011،111سيبل ّضيٌِ اًتمبل اهتيبص دس اٍليي لجض صبدسُ پس اص تبسيخ اًتمبل اهتيبص دسگ خَاّذ شذ
انتقال دهنذه

ايي لسوت تَسظ ٍاحذ اهَس هشتشکيي تکويل گشدد

انتقال گيرنذه
ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

اهضبء :

اهضبء :

اثش اًاشت :

اثش اًاشت :

تاريخ انتقال امتياز:

نام و امضاء كارمنذ امور مشتركين:
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نام و امضاء كارشناس امور مشتركين:

