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 مشخصات درخواست کننده: -1
 

 ..........  ...................................................تلفن همراه: ..................... ........................کد ملی: ....................... ...................................................نام و نام خانوادگی: .  حقیقی 

 ........... ..........................شماره ثبت: ..............  .................................................................................................نام شرکت/سازمان:  .  حقوقی 

 ..  ................................ تلفن همراه: ...................................................................................................نام نماینده: ...............................                   

 

 .......................................................................... درخواستی: شماره -2

 

 پیامک ..... .......................... :مورد نیاز شارژ اولیه پیامکتعداد  -3

 

 موافقت نامه و توضیحات تکمیلی: -4

 
 .الزامی است اعالم شده توسط پیامتلبه منظور فعالسازی شماره، ارائه مدارک  -4-1

و برای مدت  پس از تعیین شماره و ارائه مدارک توسط درخواست کننده و حصول اطمینان از آزاد بودن و امکان واگذاری شماره، شماره مورد نظر فعال شده -4-2

شایان ذکر  باشد.ماره ها میجزء الینفک ش 121شود. پیش شماره یک سال به صورت انحصاری برای ارسال و دریافت پیامک، به درخواست کننده اختصاص داده می

در نظر گرفته است، نسبت به پرداخت مبلغ، به صورت کامل و قبل  درخواستیشماره  فعالسازیای که توسط پیامتل برای است درخواست کننده بایستی براساس تعرفه

 از فعالسازی شماره، اقدام نماید.

سرویس پیامتل مشترکین دفترکارهمراه صرفاً در صورت فعال بودن سرویس  باشد.کردن نمی لغو یاشماره به هیچ وجه قابل فسخ  فعالسازیقرارداد  -4-3

 دفترکارهمراه، برقرار بوده و در صورت عدم تمدید سرویس مذکور، غیرفعال می گردد.

و لذا هیچ اتهام و یا  مسئولیتی بر عهده پیامتل نبودهگونه هیچ ها از سوی مخابرات بنا به هر دلیلی دچار اشکال و تاخیر گردد، درصورتیکه فرآیند ارسال پیام -4-4

 شکایتی به پیامتل وارد نخواهد بود.

، عواقب آن مستقیماً به نه محتوای مغایر با عرف و قوانینباشد و در صورت ارسال هر گومی مشترکبا  باالمسئولیت ارسال کلیه محتوا با شماره پیامک  -4-5

سرویس وی عالوه بر ارائه مدارک مشترک به مراجع ذی صالح، به محض بروز تخلف،  .باشدپیامتل نمی بر عهدهمسئولیتی عهده وی خواهد بود و از این منظر، هیچ 

 .گردید و درخواست کننده حق هیچگونه اعتراضی از این بابت نخواهد داشتغیر فعال خواهد 

 

 

 امضاء و مهر/اثر انگشت متقاضی

 


