CĐ 001

(Phiếu yêu cầu này là phụ lục kèm theo hợp đồng số : ........................................ )

Số Hồ sơ
Ngày nhận
Người nhận

/

/

Tên Pháp nhân/Cá nhân: ................................................................................................................................................................................................................................
Tên đơn vị/người sử dụng: ................................................................................................................................................................................................................................
Đại diện pháp nhân là Ông/Bà: ........................................................................................... Chức vụ: ..............................................................................................................
Số CMND/Hộ chiếu/Đăng ký kinh doanh: .......................................... Ngày cấp : .................................. Nơi cấp:……………………………Ngày hết hạn: .....................
Ngày thành lập/Ngày sinh: …………………………Nam/Nữ (cá nhân): ………………Quốc tịch (người nước ngoài): ……………. . Dân tộc (Việt Nam): .....................
Địa chỉ giao dịch: ………………………………………………………………………….. ...........................................................................................................................
Mã số thuế:

Mã khách hàng: ............................... Số điện thọai đang sử dụng (nếu có) ......... …………

Tên người liên hệ: ....................................................Điện thoại: ……………………………………Fax:…………………………………….E-mail: ............................
YÊU CẦU DỊCH VỤ SAU
 Điện thoại (mới)
Số lượng ......................................... đường dây, kèm ........................................máy phụ cho .............................................. đường dây.
Lưu ý đối với số đẹp:
- KH đăng ký số đẹp ĐTCĐ của VNPT phải đang sử dụng/lắp đặt mới dịch vụ cáp quang FiberVNN, mã đường truyền FiberVNN:……………..,
- Mức cước cam kết tối thiểu:……………………..đồng/tháng trong suốt thời gian sử dụng số đẹp ĐTCĐ
- Trường hợp Quý khách hủy dịch vụ FiberVNN, số ĐTCĐ sẽ được thu hồi.
- KH di dời sang địa chỉ khác đài trạm và phải đổi số, thì VNPT sẽ không hoàn trả số tiền mua số đẹp và không có trách nhiệm thay thế số đẹp khác cho khách hàng.
Lắp đặt điện thoại vô tuyến cố định nếu khu vực chưa có cáp

 Đồng ý

 Không đồng ý

 Điện thoại vô tuyến cố định GPhone

Số lượng ..................... máy.
Số điện thoại:…………………………………………………
Các dịch vụ cộng thêm dưới đây được mở mặc nhiên khi hoà mạng Gphone. Nếu Quý khách không sử dụng dịch vụ nào, vui lòng đánh dấu  vào ô tuơng ứng
Dịch vụ cộng thêm
Mã dịch vụ
Dịch vụ cộng thêm
Mã dịch vụ
()
()
Nhắn tin ngắn
Chờ cuộc gọi
Hiển thị số máy chủ gọi
Giữ cuộc gọi
Chuyển cuộc gọi
Gọi Quốc tế
Để đảm bảo chất lượng dịch vụ Gphone, Quý khách vui lòng không mang máy ra khỏi địa chỉ đăng ký lắp đặt ban
đầu, nếu có nhu cầu di dời xin quý khách vui lòng liên hệ các điểm Giao dịch của VNPT để được hướng dẫn thủ tục
 Cung cấp dịch vụ điện thoại trên đường dây Internet có sẵn. Số hồ sơ Internet…………………………………………………………………………………

 Fax

Số lượng ......................................... đường dây, kèm ........................................máy phụ cho .............................................. đường dây.

Địa chỉ sử dụng dịch vụ
Số nhà: .......................................................................................... Đường .....................................................................................................................................
Tổ/KP/Ấp: .................................................................................... Phường .............................. Quận ............................................................................................
Đề nghị gửi giấy báo cước hàng tháng:
 Địa chỉ giao dịch
 Địa chỉ sử dụng dịch vụ
 Email

YÊU CẦU CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ CỘNG THÊM DƯỚI ĐÂY
Mã

Tên dịch vụ

Mở/Khóa

Ghi chú

Quốc tế (Khóa quốc tế vẫn gọi được dịch vụ 171,177,178 quốc tế)
Liên tỉnh (Khóa liên tỉnh vẫn gọi được dịch vụ 171,177,178 liên tỉnh)
Báo có cuộc gọi đến trong khi đàm thọai
Đường dây nóng
 Tức thời
 Sau 5 giây
Thông báo vắng nhà
Chuyển cuộc gọi
Chuyển tức thời/Khi máy bận/Sau 5 hồi chuông
Kết nối và chuyển tiếp cuộc gọi
Ngăn cuộc gọi đến không mong muốn
Ngăn hướng gọi đi
Ngăn hướng gọi đến
Hạn chế chiều gọi đi (Quốc tế, liên tỉnh, di động, 17x, các dịch vụ giá trị gia tăng (108x,8011x,1900..), truyền số
liệu và truy cập Internet (124x,125x,127x,128x)) dùng mã cá nhân.
Tạo nhóm thuê bao
Tách nhóm thuê bao
Thêm nhóm thuê bao
Đổi số cái nhóm thuê bao
Điện thoại hội nghị 03 bên
Hiển thị số máy gọi đến
Không hiển thị số chủ gọi
Xác định số máy gọi đến
Cấp tín hiệu đảo cực để tính cước
Cấp xung tính cước 16Khz
Nhắn tin SMS mạng CDMA
Chỉ dẫn qua đài 116, 108 và đăng tên trên Niên giám điện thọai
Tổng cộng dịch vụ yêu cầu (bằng chữ) : .................................. dịch vụ
Ghi chú
1. Giấy CMND/Hộ chiếu bản chính hoặc bản sao có thị thực không quá 06 tháng (nếu là cá nhân).
2. Cước lắp đặt và cước dịch vụ được thanh toán một lần và không được yêu cầu hòan lại khi khách hàng đã
nhận bàn giao quyền sử dụng dịch vụ.
Hồ sơ kèm theo:
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Chữ ký Khách Hàng
(Ký tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

Họ và tên:...............................................................

Điện thoại liên hệ: Trung tâm Kinh doanh VNPT TP.Hồ Chí Minh - 800126

