استمارة طلب

باقات أبشر للخط المفوتر

يرجى �إكمال هذا الطلب �إذا كنت ترغب يف التقدم بطلب خدمة موبايل.

التاريخ...................:

رقم لالت�صال بك...................:

 .1بيانات المشترك
ا�سم مقدم الطلب/ال�سيد/ال�سيدة/الآن�سة :
اجلن�سية:
الإمارة:
�صندوق الربيد:
هوية مواطني جمل�س التعاون اخلليجي
جواز ال�سفر
نوع الوثيقة :هوية الإمارات الوطنية
تاريخ انتهاء ال�صالحية (يوم�/شهر�/سنة):
تاريخ الإ�صدار (يوم�/شهر�/سنة):
رقم الوثيقة:
تاريخ انتهاء ال�صالحية (يوم�/شهر�/سنة):
تاريخ الإ�صدار (يوم�/شهر�/سنة):
رقم الإقامة:
الرقم املوحد (مطلوب جلواز ال�سفر فقط):
رقم ملف الإقامة:
ذكر
تاريخ امليالد(يوم�/شهر�/سنة):
�أنثى رقم با�سم امل�شرتك:
اجلن�س:
نعم
الربيد الإلكرتوين:
�أود ا�ستالم ر�سائل ن�صية ت�سويقية من «ات�صاالت» عن �أحدث العرو�ض والعرو�ض الرتويجية:
ال
 .2معلومات المفوض:
نوع الوثيقة:

وكالة

ا�سم املفو�ض______________________________________________ :

جواز ال�سفر

هوية الإمارات الوطنية

خطاب تفوي�ض

هوية مواطني جمل�س التعاون اخلليجي

رقمالوثيقة _________________________ :تاريخ الإ�صدار (يوم�/شهر�/سنة) __________________:تاريخ انتهاء ال�صالحية (يوم�/شهر�/سنة)_ ___________________:
الرقم املوحد (مطلوب جلواز ال�سفر فقط) ___________________:رقم ملف الإقامة ___________________:اجلن�سية ____________________:الإمارة__________________:
�صندوق الربيد______________ :

تاريخ امليالد(يوم�/شهر�/سنة)___________________ :

اجلن�س:

ذكر

�أنثى

رقم با�سم امل�شرتك____________________ :
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 .3باقات أبشر
عقد مدته  12شهرًا
الباقة

المزايا

درهمًا/شهر

باقة �أب�شر 1

 590دقيقة محلية 7GB +

129

باقة �أب�شر 2

 590دقيقة محلية 26GB +

249

باقة �أب�شر 3

 240دقيقة محلية 58GB +

599

عقد مدته  24شهرًا
باقة �أب�شر 4

 1200دقيقة محلية 18GB +

250
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• بالتوقيع على هذه اال�ستمارة ،يوافق مقدم الطلب على �شروط و�أحكام «ات�صاالت»
• تخ�ضع الباقات املوفّرة مع اجلهاز �إىل عقد مدته � 24شهراً ،وميكن �إلغا�ؤه يف حال �سداد ر�سوم اخلروج املطبّقة
• ال ميكن ا�ستخدام بع�ض الأجهزة �إال مع بطاقة  SIMمن «ات�صاالت» وذلك خالل فرتة �سريان العقد

• الن�سخة الأ�صلية لبطاقة هوية دولة الإمارات العربية املتحدة �سارية املفعول
• �أحد امل�ستندات التالية� :شهادة راتب �أو الن�سخة الأ�صلية لرخ�صة املركبة
• بطاقة �أب�شر �سارية املفعول

توقيع املوظف
توقيع امل�شرتك

ختم ال�شركة/حمل التجزئة

متت معاينة الن�سخة الأ�صلية
والتحقق من مطابقتها للن�سخة املرفقة

لالستخدام الرسمي فقط
رقم ح�ساب جديد____________ :

رقم ____________ KR/RD

رقم املحل _____________ KR/RD/MR

رقم املوظف / KR/RD/MRاملبيعات ________________

رقم الطلب _________________:رقم املرجع للطلب __________________:رقم التعريف للم�شرتك _____________________ :توقيع املدير املعتمد________________ :

فرباير
2018

