
PHIẾU ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DI ĐỘNG MẶT ĐẤT
(Áp dụng cho khách hàng tổ chức/doanh nghiệp dùng hình thức thanh toán: Trả trước)

Đối tượng
sử dụng

Cá nhân
thuộc

tổ chức

Thiết bị,
khác

Nơi cấp
Họ và
Tên

CMND/
CCCD/

HC
Ngày cấpTT Số TB Serial

1

2

3

2. Thông tin đăng ký:

MobiFone Tỉnh,TP/Đại lý UQ:……………
QĐTL/CNĐKKD:…………………………
Nơi cấp:…………ngày cấp………………..
Địa chỉ:…………………………………….
Số điện thoại:………………………………

Tên điểm CCDVVT:……….…………...
Địa chỉ:………………………………….
Điện thoại:………..……………………..
Mã điểm CCDVVT:…………………….
Số phiếu yêu cầu:……………………….

.............,......h...... ngày ........tháng .......năm.........

1. Thông tin khách hàng: 
Tên tổ chức:………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ trụ sở giao dịch:…………………………………………………………………………...
Số QĐTL/GPĐT/CNĐKKD/:……………………….Ngày cấp: ……………Nơi cấp: ………….
Người đại diện theo pháp luật :…………………………………………… Chức vụ:…………...
Số CMND/thẻ CCCD/Hộ chiếu:……….…………….Ngày cấp:…………  Nơi cấp:…..………..
Ngày sinh: ……/……/…………        Quốc tịch:         Việt Nam                Nước ngoài: …………
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………….
Điện thoại liên hệ:………………….….Email…………………………..Liên hệ khác………….
Người được ủy quyền: …………….Giấy ủy quyền số:…………Hiệu lực ủy quyền:.…………..
Số CMND/thẻ CCCD/Hộ chiếu/Visa:…………………Nơi cấp:……………..Ngày cấp: ………
Điện thoại liên hệ:……………….….Email………………..…………..Liên hệ khác…………...

Ghi chú: Khách hàng tổ chức đăng ký từ thuê bao thứ 4 trở lên ký hợp đồng theo quy định
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Dịch vụ đăng kýDịch vụ mặc định

Dịch vụ thoại  (trong nước và quốc tế)
Dịch vụ nhắn tin ngắn
Dịch vụ truy nhập Mobile Internet
Hiển thị số gọi đến 
Giữ, chờ cuộc gọi
Dịch vụ khẩn
Nhận thông tin khuyến mại/quảng cáo, CSKH

Chuyển vùng quốc tế 
Chuyển cuộc gọi 

Dịch vụ khác ………(tên dịch vụ)

3. Dịch vụ cơ bản:  

KHÁCH HÀNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN ĐIỂM CCDVVT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
GIAO DỊCH VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Khách hàng cam kết đã đọc, hiểu rõ các nội dung trong bản Điều kiện giao dịch chung đối với 
dịch vụ thông tin di động trả trước của MobiFone đã được Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu 
dùng - Bộ Công thương chấp nhận.
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