
HỢP ĐỒNG 
CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG VỤ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG 

I. Bên sử dụng dịch vụ (gọi tắt là Bên A)
Tên Doanh nghiệp/Tổ chức/Cá nhân: ……………………………………………………………..
Người đại diện (áp dụng đối với Doanh nghiệp/tổ chức):   …………………….………..………..
Chức vụ: ……………………………………………………………………………….….………
Ngày sinh: …………………………………............... Nam/nữ: …………………………………
Số CMND/Căn cước/Hộ chiếu:…………….……….... Nơi cấp:………….. Ngày cấp…./…./….
Số Giấy Chứng nhận ĐKDN/Quyết định thành lập/Giấy phép đầu tư:..……….…………………
Nơi cấp: …………………………………………...… Ngày cấp…../…./………………………...
Địa chỉ (theo CMND/Căn cước/Giấy Chứng nhận ĐKDN/Quyết định thành lập/Giấy phép đầu 
tư):
Số nhà……...Đường………………………… Tổ……………… Phường/xã………….………… 
Quận/Huyện……………………Tỉnh/TP………………………………………………………….
Điện thoại ………………………………Fax:…………………..Email………….………………..
Mã số thuế: 

II. Bên cung cấp dịch vụ: (gọi tắt là Bên B): 
TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE
Đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông: ……………………...……………………………………….
Người đại diện (theo ủy quyền): ……………………………………... Chức vụ:…………………
Giấy CNĐKDN:….………………... ngày cấp……/…../…....nơi cấp ……………………………
Địa chỉ:……………………...……………………………………….……………………………..
Điện thoại liên hệ:………………………..………… Website: www.mobifone.vn.
Tài khoản số:………………………..………… Tại Ngân hàng:………………………..…………
Mã số thuế: 

III. Dịch vụ cung cấp:

Số Hợp đồng:…………
Mã khách hàng:………
Mã CH/Đại lý:………..

Địa chỉ lắp đặt Số điện thoại/
Tên truy cập Gói cướcSTT Loại dịch vụ

Phí hòa 
mạng/
lắp đặt

Ghi chú

* Quý khách đồng ý nhận thông tin khuyến mại của MobiFone    Có  Không
* Quý khách đồng ý nhận thông tin quảng cáo.     Có  Không
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IV. Điều khoản thi hành: 
Sau khi bên A đã đọc kỹ Điều khoản giao của hợp đồng kèm theo hợp đồng này, quy định của nhà 
nước và pháp luật, Bên A và Bên B thỏa thuận:

1. Điều Khoản chung là một phần không tách rời của Hợp đồng này. Hai bên cam kết tuân thủ Điều 
khoản  chung và mọi thay đổi về nội dung của Hợp đồng này sẽ được quy định trong các phụ 
lục/biểu mẫu/biên bản theo Hợp đồng do hai bên thỏa thuận (Điều khoản chung được niêm yết tại 
các điểm giao dịch, trên website của bên B và được cung cấp cho bên A kèm theo Hợp đồng).
2. Bên B cam kết cung cấp các dịch vụ cho Bên A như đã ghi tại Hợp đồng. Ngày hòa mạng sử 
dụng dịch vụ và bắt đầu tính cước của Bên A là ngày ký hợp đồng và các biên bản liên quan kèm 
theo.
3. Bên A cam kết thanh toán cước trước ngày ba mươi (30) kể từ ngày cuối cùng của kỳ tính cước. 
Quá thời hạn theo thông báo, Bên B có quyền tạm ngừng cung cấp dịch vụ theo quy định.

Hợp đồng này được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký, mỗi bên 
giữ  01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)

..............., ngày........tháng.......năm…...
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