
الشروط واألحكام لخدمة نت فون اإلضافية
األحقية والشروط

1. لالشتراك في خدمة "نت فون" من موبايلي أعمال )إضافي(، يجب أن يكون لدى العميل خدمة فايبر نت من موبايلي أعمال.
2. يجب أن تكون حالة خدمة فايبر نت مفعلة، وسيتم استبعاد الحسابات المعلقة.

3. يحق لجميع مستخدمي فايبر نت تفعيل خدمة نت فون.

تثبيت الخدمة
4. لن يتحمل العميل الرسوم غير المتكررة مقابل نت فون.

5. ال داعي لزيارة العميل، وسيتم تفعيل الخدمة تلقائًيا.

الفواتير والدفع
6. يتم ربط دورة فاتورة نت فون عبر فايبر نت وتكرار دورة فوترة فايبر نت حيث سيتم التعامل معها كخدمة إضافية لـ فايبر نت.

7. بـدًءا مـن تاريـخ بـدء الخدمـة، سـيتلقى العميـل فاتـورة تتضمن الرسـوم المسـتحقة عـن الفترة التـي تبدأ مـن تاريخ بـدء الخدمة حتـى اليوم 
السـابع مـن الشـهر التالـي مباشـرة. بعـد ذلـك، يجـب تقديـم الفواتير على أسـاس شـهري فيمـا يتعلق بالرسـوم المسـتحقة عن كل شـهر 

. مقبل
8. جميـع الفواتيـر مسـتحقة الدفـع فـي غضـون ثالثيـن )30( يوًمـا من تاريـخ الفاتورة مـا لم ينص األمـر على خالف ذلـك. يجب أن تكـون جميع 

المدفوعات مسـتحقة وواجبة السـداد بالريال السـعودي.
9. فـي حالـة لـم يقـم العميـل بسـداد المبالـغ غيـر المتنـازع عليهـا خـالل فتـرة الثالثيـن )30( يوًمـا المذكـورة أعـاله، دون المسـاس بحقوق 
موبايلـي األخـرى فـي العقـد أو المسـؤولية التقصيرية أو القانونيـة، يحق لموبايلي تعليـق الخدمـة دون أي التزامات تجاه العميـل على اإلطالق 

باألضـرار التـي تكبـدت نتيجـة لهـذا التعليـق ويجب علـى موبايلـي إخطار العميـل قبل خمسـة )5( أيـام من تعليـق الخدمة.

مدة الخدمة
10. يمكن للعميل طلب نت فون في أي وقت.

11. مع عدم اإلخالل بفترة العقد المذكورة أعاله، لن تكون هناك فترة التزام لخدمة نت فون اإلضافية.
12. خدمة نت فون ليست مشروطة أو يجب أن تتوافق مع الفترة التعاقدية لـ فايبر نت طالما أن العميل لديه اتصال فايبر نت نشط.

13. إذا قام العميل بقطع اتصال فايبر نت، فسيتم قطع اتصال نت فون افتراضًيا.
14. يبـدأ االشـتراك مـن اليـوم الذي يقـوم فيه العميل بتنشـيط الخدمـة أو ترقيتها أو تخفيضهـا بنجاح وسـيتم إخطار العميل برسـالة نصية 

قصيرة / بريـد إلكتروني.

الفصل واإلنهاء
15. إذا قـام العميـل بإنهـاء الخدمـة لراحتـه أو بسـبب )وليـس بسـبب موبايلـي(، فبعد تاريـخ تفعيـل الخدمة سـيدفع العميل فقط الرسـوم 

الشـهرية المتكـررة حتـى تاريخ قطـع الخدمة.

الحد االئتماني
16. يجب تعيين حد ائتماني لجميع خطوط نت فون المفعلة على جميع الباقات.

17. لـن يتـم تطبيـق حـد االئتمـان المتفـق عليـه في العقـد إال علـى اسـتخدام الخدمة ولـن يتم تطبيقـه على الرسـوم الشـهرية المتكـررة أو 
اإلضافية. الخدمـات 


