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BẢNG GIÁ DỊCH VỤ MOBIFONE SIP TRUNK 

1. Phí thuê bao 

Hạng mục Tính năng Đơn giá 

I. Phí đăng ký 

Phí khởi tạo tổng đài DN Miễn phí 

II. Phí thuê bao 

1. Phí thuê bao cho tổng đài (số hotline)  

Phí thuê bao 

HOTLINE 

Hotline đại diện doanh nghiệp 

(đã bao gồm cước thuê bao 

tháng) 

299.000/ thuê bao/ tháng 

2 – 4 thuê bao 49.000/ thuê bao/ tháng 

5 – 19 thuê bao 39.000/ thuê bao/ tháng 

20 – 49 thuê bao 29.000/ thuê bao/ tháng 

Từ 50 thuê bao trở lên 19.000/ thuê bao/ tháng 

- Phí cuộc gọi thoại ra ngoài doanh nghiệp qua đầu số hotline 

Phí gọi đi nội mạng - Gọi đi từ số hotline đến thuê bao 

Mobifone 

Giảm giá phí trên tổng số phút 

gọi ra nội mạng Mobifone trên 

đầu số hotline 

Phút gọi Đơn giá 

Từ 1000 phút 

trở xuống 
500đ/phút 

Từ phút 1001 

đến phút 5000  
480đ/phút 

Từ phút 5001 

đến phút 

10000  

460đ/phút 

Từ phút 10001 

trở lên 
440đ/phút 

Phí gọi ngoại mạng (trong nước): Gọi đi từ số hotline 

đến thuê bao mạng ngoài 

Giảm giá phí trên tổng số phút 

gọi ra ngoại mạng Mobifone 

trên đầu số hotline 

Phút gọi Đơn giá 
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Từ 1000 phút 

trở xuống 
900đ/phút 

Từ phút 1001 

đến phút 5000 
850đ/phút 

Từ phút 5001 

đến phút 

10000 

800đ/phút 

Từ phút 10001 

trở lên 
780đ/phút 

2. Phí cuộc gọi theo gói 

Tên 

gói 

Số phút 

nội mạng 

Giá gói 

(VNĐ) 

Tên 

gói 

Số phút 

ngoại mạng 

(trong 

nước) 

Giá gói 

(VNĐ) 

Thời gian 

sử dụng 

Gói 1 10.000 4.600.000 Gói 8 10.000 8.000.000 31 ngày 

Gói 2 20.000 8.800.000 Gói 9 20.000 15.600.000 31 ngày 

Gói 3 50.000 21.100.000 Gói 10 50.000 38.500.000 31 ngày 

Gói 4 100.000 40.000.000 Gói 11 100.000 76.5000.000 31 ngày 

Gói 5 200.000 76.000.000 Gói 12 200.000 152.000.000 31 ngày 

Gói 6 500.000 180.000.000 Gói 13 500.000 375.000.000 31 ngày 

Gói 7 1.000.000 330.000.000 Gói 14 1.000.000 730.000.000 31 ngày 

III. Phí tin nhắn 

Phí tin nhắn 

Tin nhắn từ Hotline đến khách 

hàng là thuê bao Mobifone 
290đ/SMS 

Tin nhắn từ Hotline đến khách 

hàng của doanh nghiệp là thuê 

bao ngoại mạng (trong nước) 

350đ/SMS   

Tin nhắn SMS từ khách hàng 

của doanh nghiệp 

Theo đơn giá hiện hành của 

Mobifone 

Ghi chú: block tính cước 6s +1 

- Các dịch vụ khác: 

Hiện chưa cung cấp dịch vụ: Roaming, cuộc gọi/tin nhắn quốc tế. 
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*Ghi chú:  

- Phí dịch vụ đã bao gồm 10% VAT 

- Các gói cước được tự động gia hạn 

- Trong trường hợp sản lượng gói cước hết trước thời hạn. Khách hàng tùy chọn một 

trong hai lựa chọn sau: 

• Tự động gia hạn các gói cước. 

• Tính cước ngoài gói theo giá bậc thang – thông thường. 

- Khách hàng không sử dụng hết sản lượng thì không được chuyển sang kỳ tiếp theo. 

- Khách hàng chỉ mua gói cước nội mạng hoặc ngoại mạng thì đơn giá gói cước còn 

lại sẽ được tính theo giá bậc thang – thông thường. 

 


