MegaConference

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

Số Hồ sơ
Ngày nhận
Người nhận

/

/

Tên đơn vị/người sử dụng: ......................................................................................................................................................................................................................................................
Đại diện pháp nhân là Ông/Bà: ........................................................................................................ Chức vụ:........................................................................................................................
CMND/Hộ chiếu số: ........................................................................................................................ Cấp ngày: ............................................. Tại: ..................................................................
Địa chỉ giao dịch: ....................................................................................................................................................................................................................................................................
Số điện thọai đang sử dụng (nếu có): .......................................Mã khách hàng ............................. .

Mã số thuế:

Điện thọai liên lạc: ............................................................................. E-mail: .............................................................. Họ tên người liên lạc: ......................................................................

YÊU CẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ MegaConference:
1

2
3
4
5

Lắp đặt mới dịch vụ
MegaConference cho đường dây
…………. có sẵn, số/mã số:
…………………………………..

Lắp đặt mới đường truyền và dịch vụ MegaConference với loại hình đăng ký mục 5
Cho FiberVNN/ FTTH Số:
………………………………..

Địa chỉ sử dụng dịch vụ MegaConference:

Cho MetroNET số:
……………………………..

Cho…………….. số:
……………………………

Chuyển đổi dịch vụ MegaConference
hiện sử dụng là:……………. sang loại
hình đăng ký ở mục 5

Số nhà: ..................................................................... Đường: ...................................................................................................................

Tổ/KP/Ấp :....................................................................... Phường ...................................................... Quận: .................................................................................................................
Tên truy cập (username) dịch vụ MegaConference:
Địa chỉ thông báo cước (chọn 1 trong 2):
Địa chỉ giao dịch
a. Đăng ký sử dụng MegaConference, số lượng ……….… Acc theo hình thức sau (chọn 1 trong 4):
MegaConf Copper
MegaConf Silver
MegaConf Gold
01 ngày lưu trữ
01 ngày lưu trữ
02 ngày lưu trữ
b. Đăng ký số ngày lưu trữ tăng thêm (50.000đ/ ngày/ phiên hội nghị): …………… ngày

Địa chỉ sử dụng dịch vụ

Ghi chú:- Cước hòa mạng và cước dịch vụ được thanh toán một lần và không được yêu cầu hoàn lại khi khách hàng đã nhận
bàn giao quyền sử dụng dịch vụ.
-

Dịch vụ MegaConference được cung cấp không bao gồm thiết bị đầu cuối, khách hàng có thể tự trang bị hoặc thuê thiết bị.
Đường truyền được cung cấp đến hộp đấu dây tại địa chỉ sử dụng của khách hàng. Khách hàng tự thiết lập cấu hình mạng nội bộ.

MegaConf Platium
02 ngày lưu trữ

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

Hồ sơ kèm theo:
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...
Họ và tên:……………………………..

