برچسب شماره تلفن همراه

فـرم ثبت نام ِام تی ِان ایـرانســل

برچسب عامل فروش

به همراه درخواست فعال سازی سرویس پیام چندرسانه ای ()MMS

پاسخ به تمامی قسمتهایی که با عالمت ( * ) مشخص شده اند ،الزامی است.

MMS & New Customer Registration

بـخش  – 1اطالعات حساب و نشانی محل سکونت:
الف

شماره سریال سیم کارت*

شماره تلفن همراه*

/شماره گذرنامه

ج

د

مایلید ارتباط شما با ام تی ان ایرانسل به چه زبانی باشد؟
ویـژه مشترکین

ه

سیم کارت دائمی

فارسی*

انگلیسی*

آیا متقاضی دریافت ریز مکاملات خود هستید یا خیر؟ (برای این سرویس هزینه اضافی ماهانه دریافت می شود).

بـلـه

خـیـر

مشخص کنید که صورحتساب شما باید به چه نشانی پست الکترونیکی ( )e-mailفرستاده شود*.

تکمیل فرم ثبت نام و ارائه کپی کارت ملی با درج شماره همراه ایرانسل روی آن الزامی است.

بخش  -2اطالعات عمومی:

بخش  -3خدمات:

آیا مایلید برای سرویس کنترل حساب اینترنتی (  )e-Careثبت نام کنید؟ (رایگان)

بـلـه

خـیـر

* بدینوسیله صحت مندرجات فوق را تایید و اذعان می نمایم که شخصا اقدام به خریداری و ثبت نام سیم کارت فوق الذکر نموده و از مفاد قرارداد مشترکین شرکت ایرانسل آگاهی یافته و
آن را پذیرفتم.
تاریخ:
اثر انگشت متقاضی:
امضاء متقاضی:

SIM

•کلیه سیمکارتهای اعتباری شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل که پس از فعالسازی ،حداقل به مدت  ۹۰روز متوالی مورد استفاده قرار نگیرند ،به حال تعلیق دائم درآمده و به مالکیت شرکت
خدمات ارتباطی ایرانسل بازگردانده میشود .تعلیق مذکور شامل شماره سیم کارت میباشد .منظور از فعالیت ،برقراری تماس ،ارسال و یا دریافت  MMSو  SMSغیر تبلیغاتی ،شارژ مجدد،
استفاده از  GPRSو سایر محصوالت می باشد.
بدین وسیله صحت مندرجات فوق را تایید و اذعان می نمایم که شخصاً اقدام به خریداری و ثبت نام سیم کارت فوق الذکر نموده و ضمن آگاهی از مفاد قرارداد مشترکین شرکت ایرانسل و شرایط و
ضوابط خدمات پیام چندرسانه ای مندرج در پورتال ایرانسل ،آن را پذیرفته و متقاضی فعال سازی سرویس پیام چند رسانه ای ( )MMSمی باشم.
امضاء متقاضی:

اثر انگشت متقاضی:

تاریخ:

SIM&MMS

