HỢP ĐỒNG CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG
DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DI ĐỘNG MẶT ĐẤT

Hợp đồng số:….....

(Áp dụng cho cá nhân & tổ chức/doanh nghiệp hình thức thanh toán: Trả trước)
I. Bên sử dụng dịch vụ (gọi tắt là Bên A)
Tên tổ chức hoặc cá nhân:…………………………………………………………………….……
Giới tính:
Nam
Nữ
Địa chỉ trụ sở giao dịch:…………………………………………………………………………….
Số Quyết định thành lập/Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:
……………………. Ngày cấp:…………… Nơi cấp:………….
Người đại diện/ủy quyền:……………………Số giấy ủy quyền ……./…/…/….Chức vụ:……….
Số CMTND/thẻ CCCD/Hộ chiếu :………..…….…. Ngày cấp:………..…….. Nơi cấp:………....
Ngày sinh: …/…/……
Quốc tịch:
Việt Nam
Nước ngoài: ……………………….
Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………..
Điện thoại liên hệ:………………….Email……………………………..Liên hệ khác……………
Tên người đến giao dịch: ………….……….Giấy giới thiệu số:…….……Cấp ngày:……………
Số CMTND/thẻ CCCD/Hộ chiếu/Visa:…………………….Nơi cấp:…………..Ngày cấp:……...
Điện thoại liên hệ:……………….….Email…………..…………..Liên hệ khác………………….
II. Bên cung cấp dịch vụ: (gọi tắt là Bên B):
TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE - CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KV ...
Người đại diện (theo ủy quyền): …………………………………………………………………..
Chức vụ: ………………………………………………………………….……………….……….
Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh:….……………...ngày cấp……/…./…....nơi cấp…………
Số giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông:……………………………………………………...
Địa chỉ:………………………….……Điện thoại:……………Website: www.mobifone.vn
Tài khoản số:………………………….……Tại Ngân hàng:……………………….……………..
Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………
Điều 1: Nội dung hợp đồng
1. Bên B cung cấp dịch vụ thông tin di động mặt đất hình thức thanh toán: Trả trước (gọi tắt là Dịch
vụ) cho bên A theo thỏa thuận trong hợp đồng. Bên A thực hiện các giao dịch nạp tiền vào tài
khoản để sử dụng Dịch vụ
2. Đối với cá nhân đăng ký sử dụng từ thuê bao thứ 4 trở lên điền thông theo biểu mẫu 01 (Kèm
theo Biểu mẫu 01).
3. Đối với khách hàng đăng ký sử dụng cho thiết bị, cá nhân thuộc tổ chức/doanh nghiệp điền
thông tin theo biểu mẫu 02 (Kèm theo Biểu mẫu 02).
4. Thông tin về chất lượng dịch vụ: Đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho Bên A theo đúng
chất lượng dịch vụ mà Bên B đã công bố công khai tại cửa hàng/điểm cung cấp dịch vụ viễn thông
và trang thông tin điện tử www.mobifone.vn.
5. Thời hạn, thời điểm cung cấp dịch vụ: Thời hạn của hợp đồng là không xác định, trừ trường hợp
các bên có thỏa thuận khác. Thỏa thuận khác là phụ lục, biểu mẫu, phiếu nghiệp vụ…(nếu có) là
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một phần của hợp đồng này. Trường hợp một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng thì hợp
đồng có thời hạn đến thời điểm hai bên thanh lý hợp đồng.
6. Các dịch vụ giá trị gia tăng: Trong thời gian sử dụng thông tin di động, Bên B cung cấp các dịch
vụ giá trị gia tăng cho bên A, được bên A đồng ý sử dụng và phù hợp quy định pháp luật.
Điều 2: Điều khoản thi hành:
1. Hai bên đã nghiên cứu kỹ và đồng ý thực hiện đảm bảo đúng theo hợp đồng này cũng như Điều
khoản chung của hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ thông tin di động hình thức trả trước đã
được Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công thương chấp thuận.
2. Điều khoản chung là một phần không thể tách rời của hợp đồng. Các bên cam kết tuân thủ Điều
khoản chung và mọi thay đổi nội dung Hợp đồng sẽ được quy định trong phụ lục/biểu mẫu/phiếu
yêu cầu được hai bên nhất trí ký kết để thực hiện (Điều khoản chung được niêm yết tại điểm cung
cấp dịch vụ viễn thông, trên website của Bên B và cung cấp cho bên A trước khi ký hợp đồng.
Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như
nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản để thực hiện.
ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký tên, đóng dấu)
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