
 

Khách hàng tham khảo kỹ các nội dung, quy định chương trình trước khi đăng ký tham gia gói cước 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 2015 
“Áp dụng cho khách hàng thường xuyên là thuê bao trả sau” 

 

Tên cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân: .......................................................................................................................................... …………………………………………………………………………………… 
Người đại diện: ...............................................................................................  .......................................  Chức vụ:  ...................................................................................................................... ………………. 
Số CMND/Hộ chiếu:  ............................................................................................  Cấp ngày:  ........................................................... Tại:................................................................................... ………………. 
Hộ khẩu thường trú tại:  ................................................................................................................................................................................................................................................................ ………………. 
Tôi đồng ý tham gia chương trình khuyến mại dành cho khách hàng thường xuyên là thuê bao trả sau do Công ty Dịch vụ Viễn thông thực hiện từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2015 căn cứ CV5911 
/VNP-KD ngày 30/12/2014 của Cty Dịch vụ Viễn thông (đánh dấu vào ô lựa chọn đăng ký và điền đầy đủ thông tin vào bảng bên dưới):  

 

 Đăng ký mới            Đăng ký KM máy ĐTDĐ              Đăng ký gói phụ gia tăng             Chuyển đổi gói                        Gia hạn gói      
 

                    

Stt Số thuê bao
Gói cước sử dụng/
gia hạn/chuyển đổi Gói Phụ gia tăng Loại máy  KM Gía trị máy KM (đ) Số tiền đặt cọc (đ)

Thời gian cam kết sử dụng (áp 
dụng cho KH có nhận ĐTDĐ)

1 12
2 12
3 12
4 12
5 12  

Lưu ý: 
- Thuê bao  đăng ký tham gia gói cước: chu kỳ sử dụng gói cước là 18 tháng kể từ tháng đăng ký. 
- Thuê bao đăng ký tham gia chương trình KM máy ĐTDĐ: cam kết sử dụng dịch vụ liên tục 12 tháng kể từ tháng liền sau tháng hoà mạng.  
- Gía trị máy khuyến mại cho 01 thuê bao tối đa không quá 600.000đ/máy và khách hàng phải đặt cọc tiền máy KM. Trong trường hợp vi phạm cam kết thì số tiền đặt cọc sẽ không được hoàn lại.  
- Trường hợp thuê bao hết hạn hưởng khuyến mại đăng ký gia hạn chuyển đổi: đăng ký từ ngày 1-20 hàng tháng hiệu lực sử dụng gói cước trong tháng. Đăng ký gia hạn từ ngày 21 hàng tháng – hiệu lực sử dụng gói 

cước từ tháng kế tiếp.      

  Tôi cam kết tuân thủ điều khoản chung của hợp đồng đã ký, tuân thủ những quy định về các gói cước dành cho khách hàng thường xuyên là thuê bao trả sau (tại mặt sau của phiếu này) và thanh toán 
đầy đủ cước phí theo giấy báo cước hàng tháng, đồng ý thanh toán toàn bộ các khoản cước phát sinh, cước gói đến thời điểm chấm dứt hợp đồng trong trường hợp vi phạm cam kết.  Phiếu đăng ký này 
là một phần của hợp đồng cung cấp dịch vụ Điện thoại di động số:…………ngày ……/ …./ 201….. và có hiệu lực kể từ ngày ký. Phiếu này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp 
lý như nhau.          

                                                                    
                                                                                          TP. Hồ Chí Minh, ngày_____tháng ______năm 201… 

                      Khách hàng                                                Lãnh đạo Đơn vị xác nhận                                          Giao dịch viên 
                                         (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)                                         (Ký, ghi rõ họ tên)                                                      (ký, ghi rõ họ tên) 
                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                            NGUYỄN DUY PHƯƠNG 


