
Danh sách gói cước cam kết và nguyên tắc bồi hoàn 

 

Tên gói cước Quy định mức bồi hoàn 

C90; C90N; C120, 3C120, 6C120, 12C120 

Phí gói * Số tháng cam kết 
không 
chuyển mạng còn lại 

THAGA, THAGA102, THAGA5, THAGA100, MAXTN, 8DMAX, 
SV100, MAX100, VUADATA4/5/6; FD50, FD50 dài kỳ 

M79, MC90, MC149, MC299 

C190, C290, C390, C490 

BK, MPNT, TAM, 8E, T59, TNX, TAMGOI, 21G, 24G và các gói 
21G, 24G dài kỳ, TS4G, 8P, PQ, MBDATA, MOBIF90, 
MOBIC120, MFSHOP50 

KN69, KN149, KN101, KN171, KN145, KN45, KN180, M101, 
M179, M69, M99, M149 

CK150, CK250, CK300, CK400, CK500, CK800, CK1000, 
CK1200, CK1500 

MF69, MFC99, MF101, MFC149, MF150, C69, C149, C101, 
C171, 2MF150, 6MF150, 12MF150; MF99; MF149; MF199; 
MF200; MF250 MF299; MF300; MF399; MF499; MF599; 
MF799; MF999; CK12z;12CKz 

Các gói cước dành riêng cho từng cộng đồng: Zone+, Zone++, 
Ba Khía 

Hủy tại cửa hàng, không cần 
bồi hoàn 

CK30, CK50, CK70, CK100, K9, K90, C9, C19, C29, C39, C49 

Phí gói * Số tháng cam kết 
không chuyển mạng còn lại 

K50, K100, K150, K200, K250, K350, K450, K550, K750, K950 

S5P, S10P, S20P, S30P 

V20N, V30N, V50N, V70N, V100N, V120N, V150N 

Cam kết số đẹp Khách hàng không được hủy 



Cam kết sử dụng số thuê bao: Cam kết về mức cước sử dụng, 
thời gian sử dụng hoặc theo quy mô số lượng sử dụng 

cam kết trước thời hạn, nếu 
hủy dịch vụ sẽ bị thu hồi số 

Cam kết sử dụng giải pháp: Thuê bao được cấp để ghi nhận 
số tiền sử dụng các giải pháp, thuê bao HOTLINE các dịch vụ 
tổng đài, dịch vụ trung kế, dịch vụ số tắt,… 

Cam kết khi tham gia các giải pháp KHDN kèm ưu đãi cước: 
Tổng đài di động doanh nghiệp, Nhắn tin doanh nghiệp, Dịch 
vụ GTGT doanh nghiệp, Các giải pháp cho doanh nghiệp 

Thuê bao hủy giải pháp 
KHDN đang tham gia và khi 
kiểm tra đáp ứng các điều 
kiện DNO, sẽ được chuyển 
mạng 

Cam kết kèm thiết bị: Các gói kèm thiết bị (subsidy), tặng 
máy/thiết bị khi sử dụng gói cước,… 

Khách hàng bồi hoàn số tiền 
theo Hợp đồng cam kết giữa 
MobiFone và khách hàng 

Gói quốc tế: TQT_HQ1, TQT_HQ2 
Gói cước doanh nghiệp: E109, E169, E379, E999 

Phí gói * Số tháng cam kết 
không chuyển mạng còn lại 

Các gói cước KHDN: ABBOTTxxx; ACBxxx; CLxxx; VPBxxx; 
Sclass; TCBxxx; SCTVxxx; MDTxxx, VTI; Exx; GMxxx; DNxxx; 
TLxxx; Bridgexxx; Gxx. Trong đó: 
- Các    ký     tự     viết     hoa     là     tên     gói     cước     theo     
từng     loại 
- ‘xxx’ là cụ thể gói cước thuộc loại nào 

Phí gói * Số tháng cam kết 
không chuyển mạng còn lại 

Chính sách khuyến khích khách hàng doanh nghiệp sử dụng 
dịch vụ MobiFone 

Khách hàng không được hủy 
cam kết trước thời hạn, nếu 
hủy dịch vụ sẽ bị thu hồi số 

Cộng đồng doanh nghiệp: m-Business, mBiz360, Báo chí, 
Truyền thông, KHDN VIP, Y tế, Giáo dục 

Hủy tại cửa hàng, không cần 
bồi hoàn 

 


