شماره قرارداد :
تاریخ :

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

فرم اشتراک خدمات دفتر شما

......................................
13 9 - / - - / - -

اطالعات مشترک
نام و نام
شماره

خانوادگی......................................................................................... :

شناسنامه............................................................................................ :

کد ملی:

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

نام کسب و

کار...............................................................................................……….. :

به نمایندگی از:
زمینه کاری:

..............................................................................................
/………..آقا
خانم

...................................................................................................………..

_
..................................................................................................
تلفن همراه:

سایت :

.........................................................................................................………..

(جهت ارسال فکس و گزارش کار) .....................................................................:

ایمیل :

........................................................................................................………..

تلفن ثابت :
ایمیل

اطالعات پایه کسبوکار

آدرس محل سکونت :

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

........................................................................………........................................
.............................................
........................................................................
………........................................
کد پستی:
...........................................

...................................................................................................................
نام و نام خانوادگی معرف:

_
معرف...............................:
...........................................................
تلفن همراه
: ......................
تلفن ثابت معرف
سرویس ها وخدمات  -ارتباطی

آدرس محل کار :

........................................................................................………....

...........................................................................………........................................
........................................
.....................................................................................................................………..

...................................................................................................................
کد پستی :

آدرس جهت مراجعه حضوری درصورت درخواست مخاطب ارائه گردد.
اطالعات شرکت/مؤسسه/سازمان

:

...........
................
021
-2842 ..................................................

شماره فکس انتخابی :

...........
....-........................
......................................
021
2842

نام شرکت  /مؤسسه /سازمان ......................................................................……….... :
................
شماره ثبت  /مجوز ......................................................................................……….... :

انتخاب خط تلفن اضافه :

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

مجوز..........................................................................................……….... :

شماره تلفن انتخابی

بسته تلفن گویا :
رایگان :
:
الیت
استاندارد :
پیشرفته :

 100دقیقه در دو هفته
 500دقیقه در ماه
 1000دقیقه در ماه
 4000دقیقه در ماه

بسته منشی حقیقی :
رایگان :
:
الیت
استاندارد :
پیشرفته :

 20تماس در دو هفته
 100تماس در ماه
 200تماس در ماه
 400تماس در ماه ،به
همراه یک تلفن گویا

تاریخ ثبت/
شناسه ملی :

کد اقتصادی :

..............................................................................................………..
.

چارت سازمانی -اطالعات همکاران
ردیف

خدمات تکمیلی:
درخواست پنل اس ام اس بر روی شماره اختصاصی ...................................

.............................................................................................………....

نام و نام خانوادگی

شماره

سمت

1
2

سرویس ها وخدمات – فضای اداری

3

رزرو دفتر کار ( 5ساعت در ماه)
رزرو دفتر کار ( 10ساعت در ماه)
رزرو دفتر کار ( 20ساعت در ماه)  :به همراه یک بسته تلفن گویا

مدت اشتراک و تمدید

4
5

امضاء و توافق نامه

رایگان (فقط مشترکین جدید به مدت دو هفته)

 3ماهه

 6ماهه ( 10درصد تخفیف)

 1ساله ( 15درصد تخفیف)

* مبلغ  50،000تومان اعتبار برای دایورت کردن تماسها  ،طبق تعرفه مخابرات دریافت میگردد که
درصورت نیاز در پایان دوره به به مشترک گزارش داده میشود.
* درصورت تمدید سرویس توسط مشترک این قرارداد تا پایان مدت تمدید سرویس ،معتبر میباشد.
* حداکثر زمان فعال سازی بسته خدماتی شما پس از تکمیل مدارک مورد نیاز و دریافت وجه،حداکثر 3
روز کاری می باشد.

 لطفا درنظر داشته باشید که با امضای این فرم اشتراک ،شما شرایط و ضوابط خدمات دفتر شما را پذیرامی باشید .برای اطالع از شرایط و قوانین و فرم های تکمیلی به سایت دفتر
شما( )www.daftareshoma.comمراجعه فرمایید و یا با ما در ساعات اداری تماس حاصل فرمایید.
 "دفتر شما" می تواند مفاد این سند را به عنوان قرارداد بین شرکت عزم داده پردازان و مشترک تلقی نمودهو از آن در مراجع قضایی ،اداری ،صنفی و غیره بهره برداری کند.

توضیحات................................................................................................... :
.................................................................................................................
...
......................
....................................................................................................................
نام و نام خانوادگی مشترک :
امضاء و مهر  /اثر انگشت:

تاریخ:

