خط Freedom
 -1مقدمة
تطبق هذه ال�شروط والأحكام («ال�شروط املحددة للخدمة») على
الأمور ذات ال�صلة ب�أحكام اخلدمة املقدمة من ات�صاالت �إىل العميل
وكذلك على الأج��زاء الأخ��رى املكونة للإتفاق املربم بني ات�صاالت
والعميل.

 -2التعريفات
(�أ) «الإتفاقية» وتعني الإتفاق الكلي بني ات�صاالت والعميل والذي
ي�شمل الأجزاء املكونة للإتفاق واملن�صو�ص عليها يف املادة  3من
ال�شروط والأحكام العامة (للم�ستهلك).
(ب) «العميل» وتعني ال�شخ�ص الذي ي�شرتي �أو ي�شرتك يف اخلدمة.
(ج) «ات�صاالت» وتعني �شركة جمموعة الإمارات للإت�صاالت م.خ.م.
(د) «ال�شروط والأح �ك��ام العامة (للم�ستهلك)» وتعني ال�شروط
والأحكام العامة اخلا�صة باملنتجات واخلدمات املقدمة من
ات�صاالت لقطاع الأف��راد (�أي غري املقدمة لقطاع الأعمال)
واملن�شورة على موقع ات�صاالت على �شبكة الإنرتنت واملتوفرة
عرب قنوات الإت�صال الأخ ��رى امل�شار �إليها يف امل��ادة  30من
ال�شروط والأحكام العامة (للم�ستهلك).
(ه) «اخل��دم��ات امل�شمولة يف باقة الإ� �ش�تراك» وتعني خم�ص�صات
املكاملات ال�صوتية وبيانات الهاتف املتحرك امل�شمولة يف خطة
ا�شرتاك العميل يف خدمات ات�صاالت الهاتف املتحرك الآجلة
الدفع والتي ت�شكل اخلدمة.
(و) «احلد الأدنى لفرتة الإ�شرتاك» مت تعريفه يف املادة ( 4ب).
(ز) «اخلدمة» وتعني خدمة الهاتف املتحرك الآجلة الدفع ح�سبما
و�صفت بتفا�صيل �أكرث يف املادة .3

 -3توصيف الخدمة
(�أ) اخل��دم��ة ه��ي توفري خ��دم��ات الهاتف املتحرك الآج�ل��ة الدفع
للعميل با�ستخدام �شريحة ت�شغيل الهاتف املتحرك ال�صادرة
عن ات�صاالت .ويكون توفري هذه اخلدمة �إما حمكوم ًا بفرتة
الإ�شرتاك الدنيا البالغة اثنا ع�شر (� )12شهر ًا �أو غري حمكوم
بهذه الفرتة .ي�ستخدم العميل هذه اخلدمة داخل دولة الإمارات
العربية املتحدة وميكن له وفق �شروط معينة ا�ستخدامها يف
الدول الأخرى .ت�ستخدم هذه اخلدمة لإجراء املكاملات ال�صوتية
والر�سائل الق�صرية وا�ستخدام بيانات الهاتف املتحرك.
(ب) يجوز الت�صاالت بني الفينة والأخرى �أن تقدم عرو�ضا ترويجية
مع هذه اخلدمة مبوجب �شروط و�أحكام �سيتم الإع�لان عنها
للعميل با�ستخدام قنوات التوا�صل املبينة يف املادة رقم  30من
ال�شروط والأحكام العامة (للم�ستهلك).

على اتفاقية تخلو من حد �أدنى ملدة الإلتزام ،فال يوجد مدة حد
�أدنى لهذه اخلدمة.
(ج) ي�ب��د�أ �سريان م��دة احل��د الأدن ��ى م��ن التاريخ ال��ذي ت��زود فيه
ات�صاالت اخلدمة للم�شرتك«( .تاريخ التفعيل»).

 -5التزامات العميل وقيود
استخدام الخدمة
ي��رج��ى الإط �ل��اع ع�ل��ى امل� ��ادة  8م��ن ال �� �ش��روط والأح� �ك ��ام ال�ع��ام��ة
(للم�ستهلك) املت�صلة ب�أحكام الإلتزامات وال�ضوابط اخلا�صة بالعميل
والتي تطبق على اخلدمة.

 -6التزامات اتصاالت
تقوم ات�صاالت بتزويد العميل باخلدمة وفق ًا لهذه ال�شروط املحددة
للخدمة بالإ�ضافة �إىل ما ورد يف هذه الإتفاقية من بنود مكملة �أخرى
ومبا يتفق مع القانون.

 -7الرسوم والفواتير والدفع
(�أ) �سيتم �إ�صدار فاتورة �شهرية للعميل باملت�أخرات بحيث حتتوي
على جميع الر�سوم املرتتبة على اخلدمة.
(ب) يتم احت�ساب الإي�ج��ار ال�شهري وقيمة اخلدمات املخ�ص�صة
�ضمن الباقة على �أ�سا�س تنا�سبي من تاريخ ال�سريان وحتى
تاريخ �أول فاتورة .بعد ذلك وب��دء ًا من فرتة الفاتورة الأوىل،
�سيتم تطبيق الإيجار ال�شهري الكامل و�سيح�صل العمالء على
كامل اخلدمات املخ�ص�صة �ضمن الباقة ال�شهرية.
(ج)	�إذا مت �إنهاء اخلدمة خالل �أي �شهر قبل اكتماله ،ف�إن الفاتورة
اخلا�صة بفرتة الفوترة النهائية تغطي كامل ال�شهر الذي مت
خالله �إنهاء اخلدمة ولن يتم ح�سابها على �أ�سا�س تنا�سبي من
تاريخ الإنهاء حتى تاريخ نهاية دورة الفوترة (�أي �أن العميل
�سيتحمل قيمة الإيجار ال�شهري كامالً).
(د) يرجى الإط�ل�اع على امل��ادة  9من ال�شروط والأح �ك��ام العامة
(قطاع الأفراد) املت�صلة ب�أحكام الر�سوم والفوترة والدفع التي
تطبق على اخلدمة.
(هـ) الر�سوم التي ت�سري على اخلدمة مبا يف ذلك قائمة بالوجهات
الدولية التي ميكن االت�صال بها با�ستخدام الدقائق املرنة التي
ميكن �أن تكون جزءا من خطة معينة للخدمة� ،إن وجدت� ،سيتم
�إخبار العميل بها عند اال�شرتاك ،و�ستكون وفقا للتفا�صيل املبينة
يف املوقع االلكرتوين الت�صاالت (يف اجلزء اخلا�ص بالأ�سئلة
ال�شائعة) و/او با�ستخدام واحدة من قنوات التوا�صل املحددة
يف املادة رقم  30من ال�شروط والأحكام العامة (للم�ستهلك).

 -4بداية اإلتفاقية ومدتها
 -8رصــيــد العميل والــدفــعــات
(�أ) تعد الإتفاقية �صاحلة وملزمة من تاريخ تقدميها لـ «ات�صاالت» المقدمة واإليداعات
وقبول ات�صاالت بها («تاريخ ال�سريان»).
(ب) يف حال كانت اخلدمة مقدمة على �أ�سا�س مدة التزام دنيا،
تكون مدة احلد الأدنى لهذه الإتفاقية اثني ع�شر (� )12شهر ًا
(«احلد الأدنى للإ�شرتاك»)� .أما يف حال قدمت اخلدمة بنا ًء

يعترب �أي طلب من العميل لرتحيل �أي ح�ساب لـ اخلدمة
(�أ)
�أو لتغيري ا�شرتاكه يف اخلدمة مبثابة تفوي�ض لـ «ات�صاالت» لنقل جميع
�أر�صدة وم�ستحقات و�إلتزامات العميل املتعلقة باخلدمة �إىل احل�ساب
اجلديد �أو تطبيقها على الإ�شرتاك الذي مت تغيريه.

(ب) يرجى الإط�لاع على امل��ادة  16من ال�شروط والأحكام العامة
التي تطبق على اخلدمة (للم�ستهلك) فيما يتعلق ب�أحكام ر�صيد
العميل واملبالغ املدفوعة مقدم ًا والت�أمينات.

 -9تعليق اتصاالت للخدمة أو
فصلها أو إنهاؤها
يرجى الإطالع على املادة  19من البنود وال�شروط العامة (للم�ستهلك)
املت�صلة ب�أحكام تعليق �أو ف�صل �أو �إنهاء اخلدمة �أو الإتفاقية من قبل
ات�صاالت.

 -10إلغاء العميل للخدمة
(�أ)	�إذا رغب العميل ب�إلغاء اخلدمة ،يجب عليه /عليها تقدمي �إ�شعار
خطي م�سبق لـ «ات�صاالت».
(ب) يف حالة اختيار العميل لـ «خطة خدمة» تخ�ضع ملدة حد �أدنى
للإ�شرتاك مدتها اثني ع�شر (� )12شهر ًا وقيامه ب�إنهاء اخلدمة
قبل انق�ضاء هذه املدة الدنيا للإ�شرتاك ،يتعني عليه دفع ر�سوم
الإنهاء املبكر ،وذلك �إما بدفع �ألف ( )1000درهم �أو الإيجار
ال�شهري للخطة احلالية للخدمة عن �شهر واحد (�أيهما �أقل).

 -11التواصل مع اتصاالت
ميكن للعميل التوا�صل مع ات�صاالت للتباحث ب�ش�أن اخلدمة (مبا
يف ذلك التباحث حول هذه ال�شروط املحددة للخدمة �أو ال�شروط
والأحكام العامة اخلا�صة للم�ستهلك) �أو ب�ش�أن �أي من منتجات �أو
خدمات ات�صاالت الأخرى وذلك با�ستخدام �أي من قنوات التوا�صل
الواردة يف املادة  30من ال�شروط والأحكام العامة (للم�ستهلك).

 -12ضريبة القيمة المضافة
يرجى مراجعة املادة ( )32من ال�شروط والأحكام العامة (للم�ستهلك)
للإطالع على اللوائح التي حتكم �ضريبة القيمة امل�ضافة.

