فرم درخواست تقسیط بدهی تلفن همراه
شرکت ارتباطات سیار ایران

کد مدرک) Fo-321-12/01 ( :

شماره :
تاریخ :
پیوست :

مشترک گرامی به منظور تقسیط بدهی به نکات ذیل توجه فرمائید :
 پس از پرداخت پیش قسط  ،ارتباط تلفن همراه شما برقرار و آیتم جلوگیری از نقل و انتقال آن تا تسویه کاملل بلیه، ،
فعال خواهی شی .
 پس از تقسیط بیه ،سرویس های رومینگ  MMS ،و  GPRSخط فوق تا تسویه کامل غیر فعال خواهی بود.
 حیاکثر مبلغ کارکرد بیه ،تلفن های همراه دائم ،بلا پلیش شلماره  ) 500/000 ( 912ریلال و بلا پلیش شلماره 910
( )200/000ریال خواهی بود .
 ترتیب پرداخت اقساط را در سر رسییهای تعیین شیه رعایت نمائیی در غیر این صورت مراحل تقسیط متوقف و ارتبلاط

تلفن همراه شما قطع م ،گردد و وصل مجید آن منوط به تسویه کامل بیه ،ط ،یک مرحله خواهی بود.
 چنانچه سایر خطوط به علت بیه ،خط فوق قطع نباشی تلفن قطلع پلس از رویلت رکلورد پرداختل ،در سیسلتم
وصول ،،وصل خواهی شی و لذا نیازی به مراجعه مشترک نخواهی بود.
این قسمت توسط مشترک تکمیل گردد .

اینجانب  ...................................................مشترک تلفن هملراه  ..............................................بلا آگلاه ،از
مراتب یاد شیه در باال و پذیرش آنها  ،متعهی م ،گردم اقساط بیه ،را برابر صورتحساب های دریلافت،
در سررسیی مقرر پرداخت نمایم در غیر این صورت شرکت ارتباطات سیار ایران مجاز به قطع ارتباط تلفن
همراه مورد اشاره بوده و وصل آن نیز طبق مقررات جاری میسر م ،باشی .
تلفن تماس :
نام و نام خانوادگی :

تاریخ و امضاء :

فرم انصراف

اینجانب..................................مشترک تلفن همراه ..........................................انصراف خود از ادامه تقسیط
بیه ،تلفن همراه مذکور را اعالم م ،دارم.
تاریخ و امضاء مشترک :

این قسمت توسط

واحد اجرایی تکمیل گردد

هویت مشلترک  /وکیلل قلانون ،برابر.......................................بله شلماره سلریال ..................................و
کیمل.............................................،احراز گردیی.
مهر و امضاء مسئول واحد اجرائی

امضاء اقدام کننده در سیستم

