تقاضای اینترنت پرسرعت فیبرنوری
(شهرک بعثت)
POSC-FO-483 -00

ویژه مشترکین شرکت عملیات غیرصنعتی
(شهرک بعثت وچمران)

اینجانب آقای/خانم  ...................................................................................بشماره پرسنلی  ........................................................شاغل در شرکت  ......................................................................ضمن قبول شررای
سرویس ،متقاضی استفاده از خدمات اینترنت پرسرعت اختصاصی کارکنان صنایع پتروشیمی در شهرک بعثت با سرویس ..........................................................................برای
مدت یکسال می باشم.
آدرس منزل ........................................................................................................................................... :شماره تلفن
شماره همراه

........................................................

تاریخ تکمیل فرم:

.................................................................

امضاء متقاضی:

.................................................

حجم ترافیک سالیانه

حجم ترافیک سالیانه

داخلی()GB

بین الملل ()GB

900

300

4,349,100

1800

600

6,921,500

1260

420

5,177,500

2520

840

8,632,800

2160

720

7,793,500

4320

1440

13,821,200

2160

19,020,500
23,326,000
27,631,500

ردیف

سرعت

1

4Mbps

2

8Mbps

3

16Mbps

4

20Mbps

6480

5

30Mbps

9000

3000

6

50Mbps

10800

3600

مبلغ کل یکساله(سهم کارمند و سهم شرکت) با احتساب  %9مالیات برارزش افزوده (ریال)

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام :
 -1فرم تایید شده توسط امور اداری شرکت  -2کپی کارت ملی وشناسنامه

 -3اصل فیش واریزی

 )1لطفاً قبل از واریز هر گونه وجهی ،ابتدا جهت اطمینان از امکان برقراری سررویس اینترنرت فیبرر نروری و آگراهی بیشرتر از مراحرل ثبرت نرا ،،برا شرماره تلفرن
 06152421366تماس گرفته و یا به وبسایت www.posc.irمراجعه نمایید.
 )2پرداخرررت هزینررره از طریر ر دسرررت اه پررروز شررررکت عملیرررات غیرصرررنعتی واقرررع در دفترررر اینترنرررت شرررهرک بعثرررت ویرررا واریرررز بررره شرررماره شررربا:
 ) IR250120000000006778214728به نا ،شرکت عملیات غیرصنعتی نزد بانک ملت می باشد .حتماً کپی فیش واریزی را نزد خود ن هداری نمایید.
 )3فق شخص قید شده در این فر ،مجاز به استفاده از خدمات می باشد ،متقاضی ،ح واگذاری آن به افراد دی ر را به هیچ وجره نخواهرد داشرت .درصرورت عرد،
رعایت این موضوع ،اشتراک فوق قطع خواهد شد.

 )4درصورت انصراف بعد از ثبت نا ،،هیچ ونه وجهی مسترد نمی گردد.
 )5هزینه فوق صرفا" مربوط به هزینه سرویس می باشد و هزینه تجهیزات بصورت جداگانه دریافت می گردد.
 )6جهت پشتیبانی با شماره  5200تماس ب یرید.
تایید امور اداری شرکت :
گواهی می شود آقای/خانم  ................................................................................................................به شماره پرسنلی

................................................

به میزان  .................................................................................................ریال ،جهت اینترنت پرسرعت نامبرده با سرعت

از کارکنان این شرکت بوده و پرداخت هزینه

....................................

و حجم ترافیک  ..........................توس این شرکت

در وجه شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی ،تعهد و قابل پرداخت می باشد.
مهر و امضاء امور اداری

