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 -1معرفی سرویس
همراه اول بمنظور حفظ برخی از مشترکین دائمی (دالیل انتخاب برای مشترکین توضیح داده نمیشود تنها اعالم میشود برخی از
مشترکین بواسطه نوع کارکردشان برای این طرح انتخاب شده اند )  ،در مرداد  59طرح کاهش تعرفه به  955ریال در دقیقه ویژه
مکالمات داخل شبکه (همراه اول و تلفن ثابت) را بمدت سه ماه اجرا خواهد نمود.
 -2زمان  ،نحوه فعال سازی و برخورداری از طرح
)1تاریخ اجرای طرح از  59/59/11به مدت سه ماه میباشد.
)2حدود  085هزار مشترک دائمی از سوی اداره کل بازاریابی برای این طرح در نظر گرفته میشوند.
 )9برای این مشترکین پیامکی ارسال خواهد شد که طی آن اعالم میشود وی مشمول طرح کاهش تعرفه به  955ریال در دقیقه ویژه
مکالمات درون شبکه (همراه اول و تلفن ثابت )میباشد و نحوه فعال سازی آن نیز توضیح داده میشود.
 )4طرح کاهش تعرفه بصورت اتوماتیک فعال نمیشود لذا مشترکین مشمول این طرح میبایست با شماره گیری یک کد شخصا هدیه را
فعال نمایند.
 )9در تاریخ اجرای طرح ( سه ماه از زمان ثبت نام در طرح ) تعرفه مکالمات درون شبکه (همراه اول و تلفن ثابت ) مشترکین منتخب به
 955ریال کاهش خواهد یافت .این طرح کاهش تعرفه تا پایان طرح بوده و پس از آن نرخ مکالمات بصورت عادی محاسبه خواهد شد.
)0این طرح بر روی کد دستوری  *15* 110 *1 #و همچنین سامانه جامع پیامکی با ارسال عدد  1101به سرشماره  5815تحت
عنوان طرح کاهش تعرفه به  955ریال در دقیقه ویژه مکالمات درون شبکه (همراه اول و تلفن ثابت ) ارائه میشود.
)1مشترکین مشمول از تاریخ  59/59/11تا پایان روز  59/50/ 11امکان فعال سازی طرح کاهش تعرفه را خواهند داشت.
)8مهلت استفاده از طرح کاهش تعرفه تا  9ماه پس از فعال سازی آن میباشد.
 )5راهنمای طرح بر روی کد دستوری  *15* 110* 5 #و همچنین ارسال عدد  1105به سرشماره  5815قابل دسترسی است.
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 -3قوانین کلی:
)1مشترکین دائمی منتخب پیامکی دریافت مینمایند که طی آن اعالم میشود وی مشمول طرح کاهش تعرفه میباشد.
)2طی این پیامک نحوه فعال سازی طرح کاهش تعرفه ،مهلت زمانی برای فعال نمودن آن و نحوه دریافت راهنمای طرح فوق اعالم
میشود.
)9مشترکین پس از فعال سازی طرح  ،به مدت سه ماه از این کاهش تعرفه بهرمند خواهند شد و پس از زمان تعیین شده تعرفه به حالت
عادی بازخواهد گشت.
 )4امکان استفاده از طرح کاهش تعرفه برای مشترکین دائمی منتخب تنها برای مکالمات داخل شبکه همراه اول و تلفن ثابتت وجتود
دارد .پیامک  ،خرید بسته ها (اینترنت و ) ...و یا استفاده از سرویسهای ارزش افزوده  ،تماسهای رومینگ و خارجه با این طرح امکانپتذیر
نمیباشد.

سواالت متدوال :
-1چه افرادی برای این طرح در نظر گرفته شده اند؟ درصورت تقاضای یک مشترک که مشمول این طرح نیست چگونه عمل
خواهد شد.
ج) طبق بررسی های بعمل آمده بر اساس رفتار مصرف برخی از مشترکین  ،حدود  085هزار مشترک دائمی برای این طرح در نظر
گرفته شده اند .ولی به سایر مشترکینی که انتخاب نشده اند درصورت تماس با کد دستوری باال ،با پیام" مشترک گرامی شما
مشمول این طرح نمیباشید.از شما در طرحهای بعدی همراه اول دعوت خواهد شد".اطالع رسانی خواهند شد.
 -2این کاهش تعرفه در چه مواردی قابل استفاده است؟
ج) امکان استفاده از طرح کاهش تعرفه برای مشترکین دائمی منتخب تنها برای مکالمات داخل شتبکه همتراه اول و تلفتن ثابتت
وجود دارد .پیامک  ،خرید بسته ها (اینترنت و ) ...و یا استفاده از سرویسهای ارزش افزوده  ،تماسهای رومینگ و خارجته بتا ایتن طترح
امکانپذیر نمیباشد.
نکته  :درصورتیکه مشترک با هرگونه مشکل فنی از قبیل عدم فعال سازی طرح تعرفه مواجه شد ،مشکل از طریق اداره کل
سیستمهای پشتیبانی کسب و کار پیگیری گردد.

