
شروط وأحكام الخدمة:
يتم احتساب الخدمة على أساس عدد الرسائل القصيرة المختارة على أساس سنوي.  

سيتم تقديم الخدمة بالتعاون مع شريك استراتيجي لموبايلي.  

هذا العرض صالحًا وساريًا ومفتوحًا للقبول من قبل العميل لمدة )0 ( يومًا من تاريخه..  

جميع الدفعات تستحق خالل 0  يوم كحد أقصى من تاريخ إصدار الفاتورة.  

تستغرق عملية توريد وتركيب الخدمة 0  يوم عمل فقط من تاريخ بداية العقد..  

الرسوم أعاله تدفع مرة واحدة عند التعميد..  

خــالل مــدة العقــد فــي حــال طلــب زيــادة لعــدد الرســائل فإنــه يتطلــب ارســال أمــر شــراء قبــل 0  أيــام عمــل مــن التاريــخ المطلــوب .  

ــي وســيتم احتســاب نفــس األســعار للعقــد الحال

لن يتم إظهار الرصيد المتبقي من الرسائل بالفاتورة ويحق للعميل االستفسار عن رصيد الرسائل بناء على طلبه.  

مدة صالحية الرسائل هي سنة واحدة من تاريخ قبول الخدمة .  

السعر الموضح يشمل جميع الشبكات داخل المملكة. . 0 

ــع .    ــة جمي ــد )قيم ــي العق ــدة ف ــي الم ــة لباق ــل القيم ــع كام ــل بدف ــزم العمي ــد، فيلت ــرة العق ــاء فت ــل انته ــة قب ــاء الخدم ــال الغ ــي ح ف

ــائل(. الرس

سوف تنقضي صالحية  الرسائل إذا لم يتم استهالك الكمية في فترة االلتزام المتفق عليها.   

الحــوادث القاهــرة ، انقطــاع التيــار المخطــط لــه وانقطاعــات الصيانــة الُمعلمــة قبــل يوميــن مــن حدوثها لــن يتــم احتســابها أواعتبارها .   

كانقطاع.

اي انقطــاع بســبب العميــل أو أي تصــرف منــه أو مــن أي مــن وكالئــه ، المقاوليــن أو المورديــن لــن يعتبــر انقطــاع ولــن يتــم المحاســبة .   

عليــه. 

العطل في أي معدات أو أجهزة الشبكة للعميل والتي ال تدار من قبل موبايلي ، ال ينبغي أن يترتب عليه عقوبة على موبايلي..   

يتضمــن الســعر أعــاله عمــل ربــط لعــدد   )API( أساســيان لواجهــة برمجــة التطبيقــات. أي متطلبــات إضافيــة غيــر مذكــورة فــي تقريــر .   

التقييــم ســوف تتضمــن تكاليــف إضافيــة. التكلفــة التــي تحددهــا موبايلــي علــى أســاس المتطلبــات المذكــورة مــن قبــل العميــل.

األسعار ال تشمل التكامل مع أي من المكونات النشطة للشبكة الداخلية للوزارة وهي خارج نطاق عمل موبايلي..   

سيتم اصدار فاتورة واحدة بإجمالي المبلغ المستحق و تكون مدة الفاتورة سنة..   

في حالة اختيار العميل لخيار الفوترة الشهرية ، سيتم تقسيم مبلغ التعميد بالتساوي ال اثتاعشر شهرا..   

األسعار المقدمة غير شاملة ضريبة القيمة المضافة . 0 


