CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Phụ lục 1:

.......... , ngày ..........tháng..........năm 20........

BẢN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DI ĐỘNG MẶT ĐẤT
(Áp dụng cho tổ chức dùng Hình thức thanh toán: Trả sau)
- Căn cứ hợp đồng số:.....................................ngày..........tháng..........năm 20........
Tên cơ quan, tổ chức (Bên A): ……………………………………………………………………
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………
Người đại diện: ……………………………… Chức vụ:…………………………………………
Số GPKD: ……………………………… Ngày cấp:…………………Nơi cấp:…………………
Địa chỉ thuê bao:………………………………………………………………………………….
Địa chỉ gửi thông báo cước:………………………………………………………………………
Địa chỉ hóa đơn:…………………………………………………………………………………..
Người giao kết hợp đồng:…………………………Chức vụ……………………………………..
Giấy ủy quyền số:……………Hiệu lực ủy quyền:.………………………………………………
Số CMND/thẻ CCCD/Hộ chiếu/…………….Ngày cấp:………………..Nơi cấp: …..…………
Ngày sinh: ……/……/…………
Quốc tịch:
Việt Nam
Nước ngoài:
1. Số lượng thuê bao đăng ký:.............thuê bao (đính kèm danh sách)
2. Phí tham gia chương trình:
• Phí hòa mạng:…………………………………/1 lần hòa mạng/thuê bao
• Phí mua sim card:………………………………/1 lần hòa mạng/thuê bao
• Phí thuê bao hàng tháng:…………………………/chu kỳ
3. Nội dung ưu đãi:
3.1.
Ưu đãi về máy/thiết bị (nếu có)/khác:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3.2.
Ưu đãi về gói cước: ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Ghi chú: Các ưu đãi trên được áp dụng theo quy định và chương trình khuyến mại của MobiFone
theo từng thời điểm được cung cấp cho bên A tại thời điểm ký kết hợp đồng và quá trình sử dụng
dịch vụ được công bố công khai tại website www.mobifone.vn.
4. Cam kết của bên A:
- Thời hạn cam kết sử dụng dịch vụ: chi tiết tại Mục 8 (Danh sách thuê bao đăng ký hòa mạng) của
Phụ lục.
- Chúng tôi cam kết sử dụng dịch vụ trong suốt thời gian tham gia chương trình ưu đãi, các thuê
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bao trên không chuyển đổi từ trả sau sang loại hình thuê bao khác; không cắt/ hủy dịch vụ trả sau;
không chuyển chủ quyền hoặc tạm khóa 2 chiều.
- Trong trường hợp phải thực hiện một trong các giao dịch trên trước thời hạn, Bên A cam kết thực
hiện đầy đủ nghĩa vụ về thanh toán cước phí, có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các cam kết trong
các chương trình khuyến mại mà bên A đã và đang tham gia theo quy định của MobiFone được
công bố tại www.mobifone.vn và hòa mạng bổ sung thuê bao để đảm bảo duy trì số lượng thuê bao
còn hoạt động trên mạng không thấp hơn so với số lượng thuê bao đăng ký ở mục 1 nói trên hoặc
có trách nhiệm bồi hoàn cho MobiFone toàn bộ giá trị thiết bị hoặc giá trị gói cước của các chu kỳ
đã được hưởng khuyến mại nêu trên.
5. Dịch vụ cơ bản:
Dịch vụ mặc định

Dịch vụ đăng ký

Dịch vụ thoại (trong nước và quốc tế)

Chuyển vùng quốc tế

Dịch vụ nhắn tin ngắn

Chuyển cuộc gọi

Dịch vụ truy nhập Mobile Internet
Hiển thị số gọi đến
Giữ, chờ cuộc gọi

Dịch vụ khác ………(tên dịch vụ)

Dịch vụ khẩn
Nhận thông tin khuyến mại/quảng cáo, CSKH
Ngoài các dịch vụ cơ bản trên, chúng tôi có thể đăng ký một số dịch vụ GTGT khác qua tin nhắn,
qua cổng thông tin điện tử của MobiFone, hoặc đăng ký tại các cửa hàng, hệ thống đại lý của MobiFone. Chúng tôi đồng ý rằng việc sử dụng các dịch vụ GTGT đăng ký thêm sẽ chịu sự điều chỉnh
của Hợp đồng này và phụ lục khác của Hợp đồng này do hai bên thỏa thuận (nếu có)
6. Hình thức nhận thông báo cước và bản kê chi tiết:
6.1. Hình thức bên A nhận thông báo cước: bên A lựa chọn một trong các hình thức sau:
Qua cổng thông tin điện tử từ MobiFone
Qua thư điện tử (email:…...........................................)
Qua bản in gửi đến địa chỉ bên A
Không nhận
6.2. Hình thức bên A nhận bản kê chi tiết:
Qua cổng thông tin điện tử từ MobiFone
Qua thư điện tử (email:…...........................................)
Không nhận
7. Hình thức bên A thanh toán với bên B: bên A lựa chọn một trong các hình thức sau:
Thanh toán bằng ủy nhiệm thu qua ngân hàng
Số tài khoản…………………………….
Ngân hàng:…………………………. ………………
Thanh toán ủy nhiệm chi qua ngân hàng
Số tài khoản…………………………….
Ngân hàng:…………………………. ………………
Hình thức thanh toán tự chọn khác:……………………………………………………………..
2

5. Danh sách thuê bao đăng ký hòa mạng:

TT
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...

Ghi chú: - Đối tượng cá nhân, thiết bị thuộc tổ chức
Chúng tôi cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung trên.

ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký tên, đóng dấu)

Phần sử dụng nội bộ của bên MobiFone:
1. Loại hình doanh nghiệp:
Hành chính sự nghiệp
Công ty liên doanh
Doanh nghiệp tư nhân
Công ty và Tổ chức nước ngoài
Công ty TNHH/CP
Tổ chức khác
2. Phân đoạn Khách hàng:
Chiến lược
Lớn
Vừa và nhỏ
3. Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông (CCDVVT) MobiFone (Tỉnh,TP/Đại lý UQ):
Tên điểm CCDVVT: …………………………………………………… Mã điểm CCDVVT…………………………………………………………
Địa chỉ điểm CCVDVT...…………………………………………………………………………………………………………………………………
Số điện thoại của điểm CCDVVT:… ……………………………………………………………………………………………………….……………
Thời gian thực hiện cập nhật thông tin thuê bao: ..….h........ngày…….tháng…....năm……..
GIAO DỊCH VIÊN

ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
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