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*Name of applicant Mr./Mrs./Ms.:

 C/O: *Emirate:                                   *Nationality:

*Mobile (1): Mobile (2):

*ID type: *ID No.:   Expiry (dd/mm/yyyy):

*P. O. Box:

Building: Floor:             Flat No.: Area:   Makani ID:  

City: Sector:                   *Working landline number in the same building:                     

Plot: Etisalat EID (located on ground floor entrance): Existing landline number in your name:

Transfer subscriber name:

Location

Personal details

*Mandatory

Serial No.:
Welcome to Etisalat

New Subscriber Upgrade/Modify e-Bill Bill statement language:  Arabic      English

*Email:

Extras - (Amount per Month in AED is mentioned beside each add-on)

eLife Simple Add-on: Arabia - 40

beIN SPORTS Full Package - 110 Abu Dhabi Sports - 39

OSN Pinoy Plus - 124 OSN Pinoy Plus Extra - 166 Pehla Plus - 140 Pehla Premium - 175

Asiana - 40 Western Plus - 50

Other Packs:

TV (AED/Month)

eLife Video Packs - 39

eLifeON - 30

eLife Regular Box - 20If TV only eLife Recorder Box - 40 eLife Basic- 40

STARZPlay - 30 Premium Video Packs - 10 Extreme Sports - 7

Application Summary

A La Carte:

Video Library:

Sports:     

Pinoy - 40

My GMA - 99 Russian - 100 French - 50 TRT - 20 Media Box - 30 English Club - 5
Tamil Pack - 10 MAA TV - 10

OSN Platinum - 417 OSN Gold - 328 OSN Premier - 278 OSN Entertainment - 160
Other .......................................................................................

24 Months Contract Exit Charges - AED 500 within 1 year and AED 250 after year 1 but before end of year 2. In addition, any 
remaining device instalments.

eLife Family – 359 eLife Sports – 499 eLife Entertainment – 569 eLife Combo (Sports and 
Entertainment) - 699

eLife Premium – 999 eLife Premium 500 – 2999 eLife Ultimate 1Gbps – 5000

eLife Ana Emarati
eLife Homat Al Watan

*Minimum term begins 
from the Activation 

Date

Pack – Monthly 
Rentals (in AED)

Discounts and period 
for discounts (if any)

Extras (Please refer to the Extras section in this and the 
next pages)

Special benefits / 
allowances 

For free benefits, please refer to Etisalat Website

Discount Description..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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20 - ìƒ°VƒdG ‹ÉY »ªbQ eLife ∫ÉÑ≤à°SG RÉ¡L40 - ìƒ°VƒdG ‹ÉY »ªbQ eLife π«é°ùJ RÉ¡L40 - á«°SÉ°SC’G eLife ábÉH

:ƒjó«ØdG áÑàµe

§≤a RÉØ∏àdG

Extreme Sports - 7 eLife ƒjó«a äÉbÉHPremium Video Packs - 10 STARZPlay - 30 eLife Video Packs - 39

:eLife `d á«aÉ°VE’G ÉjGõŸG

eLife Value Packs

beIN SPORTS Full Package - 110Abu Dhabi Sports - 39

eLifeON - 30

ملخص الطلب

RÉ¡÷G ≈∏Y á«≤ÑàŸG •É°ùbC’G ¤EG áaÉ°V’ÉHh ،á«fÉãdG áæ°ùdG ájÉ¡f πÑb øµdh ¤hC’G áæ°ùdG ó©H kÉªgQO 250h ¤h’G áæ°ùdG ∫ÓN ºgQO 500 ôµÑe AÉ¨dEG Ωƒ°SQ ًGô¡°T 24 IóŸ ó≤Y

eLife Family – 359eLife Sports – 499eLife Entertainment – 569eLife Combo (Sports and 
Entertainment) - 699

eLife Premium – 999eLife Premium 500 – 2999eLife Ultimate 1Gbps – 5000

eLife AnA Emarati
eLife Homat Al Watan
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(É¡«∏J »àdG áëØ°üdGh áëØ°üdG √òg ‘ äÉaÉ°VE’G º°ùb ¤EG ´ƒLôdG ≈Lôj) á«aÉ°V’G ÉjGõŸG
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المزايا االضافية - (الرسوم الشهرية مذكورة بجانب كل ميزة إضافية) 

OSN Pinoy Plus - 124OSN Pinoy Plus Extra - 166Pehla Plus - 140Pehla Premium - 175

OSN Platinum - 417OSN Gold - 328OSN Premier - 278OSN Entertainment - 160
....................................................................................... iôNCG

Arabia - 40Asiana - 40Western Plus - 50 Pinoy - 40

My GMA - 99Russian - 100French - 50TRT - 20Media Box - 30English Club - 5
Tamil Pack - 10MAA TV - 10

:iôNC’G äÉbÉÑdG

استمارة طلب
eLife Value Packs



eLife Password Recovery:

Internet username:
First choice: Second choice: Third choice:

One license - 15 Three licenses - 20

10Mbps - 299 20Mbps - 399 50Mbps - 599

Internet Speed Booster (AED 100 / Month)

Norton Internet Security Subscription:

Internet (AED/Month)

Internet only:

For official use only

A/c no.:

Salesperson's name:

Reseller code:

Salesman's code:   Contact no.:

Request number: Serial number: Card number:

Other services

Customer signature:  Date: 

Your authorisation
I/We hereby confirm to Etisalat that I/We have the authority and/or permission to install the Etisalat Service in the above - mentioned address and 
hereby agree.

 

* Included by default in eLife Value Packs (Family, Sports, Entertainment and Premium)
+ eLife Family, only provides the non-recordable HD TV box

  Technician visit    Other  List name in telephone directory

From: To:

Safe custody: 1 month - AED 150 One-time payment 2 months - AED 250 One-time payment

Gaming Devices & additional STBs/Routers/Home Telephones are outside eLife Value Packs

High Definition TV Box*:  Upgrade to the recordable HDTV box+

Wireless Home Router (AED/Month)

Wireless Home Telephone:

Gaming Device

Home Router Basic

Home Router High End

Home Telephone

Sony Play Station 4 Pro

 Instalments 10

eLife Home Devices

 One-off Payment 240

 Instalments 22.5  One-off Payment 540

 Instalments 5  One-off Payment 120

 Instalments 75  One-off Payment 1750

Home Phone (AED / Month)

Fixed to Mobile Plans:

1 Fils / Second international calls to 162 countries  - 39 Unlimited National Calls to one country – 150* Country

Home Phone Only – 39 Addl. Home Phone Only – 39 Call Plus – 25 (Int. only) Call Plus – 25 (Nat. & Int.) Call Barring PIN

200 Minutes – 49 500 Minutes – 99

eLife Value Packs come with a pre-activated voicemail service with no monthly rental. By default, calls are automatically forwarded to the voicemail 
service when there's no answer on the home phone. To cancel this, please dial #61#. Accessing voicemail service by dialing 123 is chargeable at 
30 Fils / Min. Please refer to our website www.etisalat.ae/homevoicemail for details.
*Please refer to www.etisalat.ae for details and fair usage policy

Internet Speed Booster(ô¡°ûdG/ºgQO 100)

Sony Play Station 4 Pro

- - 

10Mbps - 299 20Mbps - 399 50Mbps - 599
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خدمات أخرى

1520
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:âbDƒe ±É≤jEGIóMGh Iôe ™aóJ kÉªgQO 150 - óMGh ô¡°TIóMGh Iôe ™aóJ kÉªgQO 250 - øjô¡°T

:øe:¤EG

 39 – ádhO 162 ¤EG á«dhO äÉŸÉµe á«fÉãdG/¢ù∏a 1*150 – óMGh ó∏Ñd IOhó ’ á«∏ äÉŸÉµeó∏ÑdG

 39 – §≤a ‹õæe ∞JÉg 39 – ‘É°VEG ‹õæe ∞JÉg

(ô¡°ûdG/ºgQO) âHÉãdG ‹õæŸG ∞JÉ¡dG

 www.etisalat.ae ™bƒŸG IQÉjR ≈Lôj ,ìƒª°ùŸG ΩGóîà°S’G á°SÉ«°S ≈∏Y ´ÓW’Gh π«°UÉØà∏d*
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 ÊhÎµdE’G  Éæ©bƒe  ¤EG  ´ƒLôdG  ≈Lôj  ,π«°UÉØà∏d  .123  ºbôdG  Ö∏W  ÈY  »Jƒ°üdG  ójÈdG  πFÉ°SQ  ¤EG  ∫ƒNódG  óæY  á≤«bódG/kÉ°ù∏a  30  ™bGƒH  º°SQ  ≥«Ñ£J  ºàj  .#61#  Ö∏WG  ,áeóÿG  √òg  AÉ¨dE’

www.etisalat.ae/homevoicemail
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(§≤a ‹hO)                                   25 - Call Plus áeóN…ô°S ºbôH äÉŸÉµŸG ÖéM á«°UÉN (»∏h ‹hO)                                   25 - Call Plus áeóN

:πjÉHƒe ¤EG âHÉK øe äÉŸÉµe 49 – á≤«bO 200 99 –á≤«bO 500 
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Internet Speed Booster(ô¡°ûdG/ºgQO 100)



الشروط واألحكام
  خدمة إنترنت الشامل والهاتف الثابت 
وإياليف )eLife( وخدمات اتصاالت المختارة

المقدمة   .1
�إليها  )�لم�شار  �لخا�شة  و�لأحكام  �ل�شروط  هذه  ت�شري   

�لخدمة  على  بالخدمة”(  �لخا�شة  “�ل�شروط  بـ  بعد  فيما 

�لمقدمة من �ت�شالت للعمالء،  .

2. التعريفات
�لمبرمة  �لتفاقية  مجمل  بها  يق�شد  »�تفاقية«  )�أ( 

�لأحكام  من  جزء�  وتعد  و�لعميل  »�ت�شالت«  بين 

�لعامة  و�ل�شروط  -�لأحكام   3 �لبند  في  �لو�ردة 

)�لم�شتهلك(.

�أو  �لخدمة  ب�شر�ء  يقوم  �شخ�ص  كل  »عميل«  )ب( 

�ل�شتر�ك بها.

لالت�شالت  �لإمار�ت  مجموعة   �شركة  »�ت�شالت«  )ج( 

و�أي من �شركاتها �لتابعة �لمملوكة لها بالكامل.

�لأحكام  )�لم�شتهلك(«  �لعامة  و�ل�شروط  »�لأحكام  )د( 

�لتي  و�لخدمات  للمنتجات  �لعامة  و�ل�شروط 

�لتجارية(  �لجهات  )ولي�ص  �لم�شتهلك  ت�شتهدف 

�للكتروني  »�ت�شالت«  موقع  على  و�لمن�شورة 

و�لمتوفر كذلك من خالل قنو�ت �لت�شال �لأخرى 

و�ل�شروط  �لحكام  من   30 �لبند  في  �ليها  �لم�شار 

�لعامة )�لم�شتهلك (.

“مدة �لحد �لأدنى“ يكون لها �لمعنى �لو�رد في �لبند  )ه( 

4 )ب(.

“خدمة” هي �إحدى �لخدمات �لم�شار �ليها في قائمة  )و( 

�لخدمات �لمبينة  في �لبند 4 )ب( و�لم�شترك بها 

�لعميل كما هو و�رد تف�شيال في �لبند 3.

3. وصف الخدمة 
ت�شرى  هذه �ل�شروط و�لحكام �لخا�شة على  �أ. 

خدمات �لت�شالت �لثابتة �لتي تقدمها “�ت�شالت” 

و�لمدرجة في �لبند 4 )ب( ويتم تطبيقها وفقا 

للخدمة �لتي ي�شترك فيها �لعميل.

خدمة  eLife Liteو eLife Value Packs  �شتقدم   ب. 

من تاريخ �شدور هذه �ل�شروط و�لحكام �لخا�شة 

مع خدمة بريد �شوتى مفعلة م�شبقا ومجانا. و�شيتم 

تحويل جميع �لمكالمات �لم�شتقبلة �لى خدمة 

�لبريد �ل�شوتى  ب�شكل تلقائى  في حالة عدم �لرد 

عليها. ويجب على �لعميل، لجل �لو�شول �لى �لبريد 

�ل�شوتى �لت�شال على 123 . ويجب على �لعمالء 

 eLife و  eLife Lite لذى ي�شتقبلون خدمات�

Value Pcks  قبل تاريخ �شدور هذه �ل�شروط 
و�لحكام �لخا�شة “�ختيار �لمو�فقة” على ��شتقبال 

خدمة �لبريد �ل�شوتى. �لتفا�شيل �لمتعلقة بخدمة 

�لبريد �ل�شوتى و�لر�شوم �لمطبقة و �ختيار �لمو�فقة 

وخيار�ت �لإلغاء تم ن�شرها على موقع �ت�شالت 

)www.etisalat.ae(    ومتاحة عند �لطلب 

با�شتخد�م �أي من قنو�ت �لت�شال �لم�شار �ليها في 

�لبند 30 من �ل�شروط و�لحكام �لعامة  )�لعميل(  

بدء االتفاقية ومدتها  .4
“ تعتبر هذه �لتفاقية نافذة وملزمة �عتبار� من تاريخ  )�أ( 

تقديمها ومو�فقة �ت�شالت عليها )“تاريخ �لنفاذ”(.

)ب(  �ن �لحد �لأدنى لمدة �ل�شتر�ك في هذه �لتفاقية 

�لتي  �لخدمة  بح�شب  تكون  �لأدنى(  �لحد  )“مدة 

بخدمات  �لأدنى  �لحد  ومدة  �لعميل.   �ختارها 

و�لحكام  �ل�شروط  هذه  بموجب  �لثابتة  �لت�شالت 

�لخا�شة للخدمة �شتكون على �لنحو  �لتى: 

مقر  �إلى  �لألياف  )�شبكة  ليت:  ليف  �إي   )1(

�لعميل( 12 �شهر�

)�شبكة  �شهر�   24 �إي ليف  من  �لقيمة  باقات   )2(

�لألياف �إلى مقر �لعميل بما في ذلك باقات �إي 

و�لترفيهية  �لريا�شية  و�لقنو�ت  �لعائلية  ليف 

�لمميزة  و�لباقة  �لمميزة،  و�لباقة  و�لمدمجة 

500، و�ألتميت 1GBPS) 24 �شهر�؛

�لتلفزيوني  )�لبث  �لثالثية:  ليف–�لباقة  �إي   )3(

�لرقمي )IPTV( -�نترنت –�شوت( 24 �شهر�؛

من  خدمَتين  )�إي  �لثنائية:  –�لباقة  ليف  �إي   )4(

 ،)IPTV( �لرقمية  �لتلفزيوني  �لبث  خدمات 

�نترنت و�شوت( 12 �شهر�؛

– �لباقة �لأحادية: )�إي من خدمات  �إي ليف   )5(

�نترنت   ،)IPTV( �لرقمية  �لتلفزيوني  �لبث 

و�شوت( 12 �شهر�؛

خدمات �لهاتف �لثابت �لمنزلي: 3 �أ�شهر؛  )6(

خدمة “�ختيار �ت�شالت”: 12 �شهر�؛  )7(

 12 �ل�شرعة(  )فائق  �ل�شامل  �لنترنت  خدمة   )8(

�شهر�؛ و

�لباقة �ل�شوتية للهاتف �لمنزلي :24 �شهر�  )9(

، يبد�أ �شريان مدة �لحد �لأدنى  في جميع �لحالت  )ج( 

قبل  للعميل من  �لخدمة   �تاحة   تاريخ  �عتبار� من 

“�ت�شالت” )“تاريخ �لتفعيل”(.

مدة  خالل  �لموؤقت  �لخدمة  �نقطاع  �أوقات  تعتبر  ل  )د( 

�لحد �لأدنى  جزء� من تلك �لفترة ولذلك يتم تمديد 

مدة �لحد �لأدنى  تلقائيا لتعوي�ص �أوقات �لنقطاع .

5. التزامات العميل وقيود 
 استخدام الخدمة

يرجى �لطالع على �لبند 8 من �ل�شروط �لعامة 

)“�لم�شتهلك”( لمعرفة �لأحكام �لتي تنظم �لتز�مات 

�لعميل وطريقة ��شتخد�مه للخدمة.

6. التزامات “اتصاالت”
“�ت�شالت” بتوفير  �لخدمة وت�شغيلها  للعميل وفقا   تقوم 

�لأجز�ء  �إلى  �إ�شافًة  �لخا�شة   و�لأحكام   �ل�شروط  لهذه 

�لأخرى �لمكونة لالتفاقية �لمبرمة بين �ت�شالت و�لعميل  

ووفقا  للقانون.

�لو�ي-فاي  تغطية  ب�شاأن  �شمان  �ي  �ت�شالت  تقدم  لن 

حيث �أن �لعو�مل �لخارجية �لخارجة عن �شيطرتها قد توؤثر 

��شافية  تغطية  على  وللح�شول  �لو�ي-فاي.  تو�شيل  على 

�ت�شالت عبر قنو�ت  �لعمالء في  �لتو��شل بخدمة  يرجى 

30 من �ل�شروط و�لأحكام  �لت�شال �لمو�شحة في �لمادة 

�لعامة )�لم�شتهلك(.

7. الرسوم والفوترة والدفع
 100 مقابل  �لعميل  قبل  من  �لنهاء  ر�شوم  تدفع  )�أ( 

درهم عند �نهاء خدمة �إي ليف ليت في �أي وقت. 

على �لعميل دفع ر�شوم �لخروج �لمبكر �لآتية �إذ� �أنهى  )ب( 

�لخدمة قبل �نتهاء مدة �لحد �لأدنى �لمتفق عليها: 

و�لقنو�ت  �لعائلية  ليف  �إي  من  �لقيمة  باقات   )1(

�لريا�شية و�لترفيهية و�لمدمجه و�لباقة �لمميزة 

 1GBPS): 500 و�لباقة �لمميزة 500، و�ألتميت

خالل  درهم  و250  �لأول  �لعام  خالل  درهم 

�لعام �لثاني من مدة �ل�شتر�ك؛

تح�شب  �لمنزلي:  للهاتف  �ل�شوتية  �لباقة   )2(

باقات  بخ�شو�ص  �لمبكر  �لخروج  ر�شوم 

بناء  �لم�شافة  �لقيمة  وخدمات  �لمكالمات 

على عدد �لأ�شهر �لمتبقية من مدة �ل�شتر�ك 

�لعادي  �لإيجار  �شعر  بين  �لفرق  في  م�شروبة 

�ل�شتر�ك(    مدة  خارج  �لباقة  )�شعر  للباقة 

من  �لعميل  �ختارها  �لتي  �لباقة  �يجار  و�شعر 

�لباقات �ل�شوتية للهاتف �لمنزلي. وبخ�شو�ص 

�لمبكر  �لخروج  ر�شوم  تكون  �لهاتف،  جهاز 

�لجهاز  �لمتبقية على  �لأق�شاط  م�شاوية لقيمة 

و�لم�شتحقة على �لعميل.

يمكن �لطالع على ر�شوم �لباقات �لأخرى )بما في  )ج( 

ذلك ر�شوم �لمكالمات �لمحولة �لى �لبريد �ل�شوتى 

بر�مج  وكذلك  “ب”(   3 �لبند  في  �ليها  �لم�شار 

�لموقع  خالل  من  �لخدمة   على  �لمطبقة  �لتعرفة 

متاحة  و   )WWW.ETISALAT.AE( �للكتروني 

�لت�شال  قنو�ت  من  �أي  با�شتخد�م  �لطلب  عند 

و�لأحكام  �ل�شروط  من   30 �لبند  في  �ليها  �لم�شار 

العامة )“�لم�شتهلك”(.

يرجى �لطالع على �لبند 15 من �ل�شروط و�لأحكام  )د( 

�لأخرى  �لأحكام  لمعرفة  )“�لم�شتهلك”(  العامة 

على  �لمطبقة  و�لدفع  و�لفوترة  بالر�شوم  �لمتعلقة 

الخدمة.

ائتمان العميل والدفعات   .8
المقدمة وااليداعات

�لعامة  و�لأحكام  �ل�شروط  من   24 �لبند  ي�شري  )�أ( 

عن  �لنظر  بغ�ص  �لخدمة  على  )“�لم�شتهلك”( 

طريقة �ل�شتر�ك بها. 

يرجى �لطالع على �لبند 16 من �ل�شروط و�لأحكام  )ب( 

�لأخرى  �لأحكام  لمعرفة  )“�لم�شتهلك”(  العامة 

�لمقدمة  و�لدفعات  �لعميل  بائتمان  �لمتعلقة 

و�ليد�عات �لمطبقة على �لخدمة.

9.  تغيير الخدمة )إي اليف –الباقة 
الثالثية(

ل يجوز للعميل �لم�شترك بخدمة �إي ليف –�لباقة �لثالثية 

تلي  �لتي  �شهر�  ع�شر  �ثني  مرور  قبل  ��شتر�كه  تعديل 

��شتر�كه في �لعقد �لمحدد باأربع وع�شرين �شهر� ويجوز له 

�أخرى  باقات  �لى  �لمدة  تلك  �نق�شاء  بعد  ��شتر�كه  تغيير 

ر�شوم  دفع  بعد  �لثالثية،  �لباقات   – ليف  �إي  خدمة  من 

�لترقية / �لتخفي�ص ذ�ت �لعالقة. 

10. الملكية الفكرية 
وباقات  وخدماتها  “�ت�شالت”  منتجات  جميع  تعتبر 

عن  �لنظر  بغ�ص  �لتجارية  وعالماتها  �لتلفزيونية  قنو�تها 

في  بما  توزيعها  و/�أو  حيازتها  �أو  محتو�ها  �ن�شاء  طريقة 

ذلك دليل �ل�شتخد�م  ملًكا لـ “�ت�شالت” و/ �أو مرخ�شًة 

�أو بيعها من  �أو توزيعها  �أعادة �نتاجها  من قبلها ول يجوز 

دون مو�فقة خطية م�شبقة من “�ت�شالت”.

11. إي اليف “أنا إماراتي”
�لعر�ص  على  �لآتية  �لإ�شافية  و�لأحكام  �ل�شروط  تطبق 

�لمقدم “�إي ليف �أنا �إمار�تي”

“�إي ليف �أنا �إمار�تي” هو منتج مجاني ي�شاف �لى  )�أ( 

�لقيمة من  ولباقات  �إي ليف  �لقيمة ليت من  باقة 

�إي ليف

تقت�شر �لخدمة �لإ�شافية �لختيارية “�أنا �مار�تي”  )ب( 

على مو�طني دولة �لمار�ت �لعربية �لمتحدة.

ل يوجد ر�شوم خروج على باقة �لقيمة ليت من �إي  )ج( 

�أنه يتم  �إل  ليف ور�شوم �نهاء مبكر على �إي ليف. 

تح�شيل �أق�شاط �لجهاز �لمتبقية، �إن وجدت.

 OSN �شبكة  باقات  في  �لعميل  ��شترك  �إذ�  )د( 

فعليه  مقابل  دون  و�حد  �شهر  لمدة  �لتلفزيونية 

�أنهي  دفع �لر�شوم �لعادية عن هذ� �ل�شهر في حال 

�لخدمة خالل �ثني ع�شر �شهر� من مدة �ل�شتر�ك.

�لمز�يا  �لغاء  �أو  تعديل  في  �لحق  “�ت�شالت”  لـ  )ه( 

�إمار�تي”  �أنا  �إي ليف   “ �لمقدمة كجزء من خدمة 

�ل�شافية في �أي وقت.

�إي   “ خدمة  مز�يا  �لغاء  بحق  “�ت�شالت”  تحتفظ  )و( 

ليف �أنا �إمار�تي” �لإ�شافية �إذ�  �كت�شفت  �أن �لعميل 

�لمز�يا  على  ح�شل  قد  �أو  �مار�تيا  مو�طنا  لي�ص 

بق�شد �لحاق �ل�شرر بـ”�ت�شالت”.

12. إي اليف “حماة الوطن”
�إي  من  �لوطن  حماة  بـ”عر�ص  �أي�شا  �لعر�ص  هذ�  يعرف 

و�لذي  �لوطن”،  حماة  ليف  �إي  “عر�ص  �أو  ليف” 

تنطبق عليه �ل�شروط و�لأحكام �لإ�شافية �لتالية: 

مجاني  منتج  هو  �لوطن”  “حماة  ليف  �إي   .1
ي�شاف �إلى باقات �لقيمة من �إي ليف. 

�لدفاع  وز�رة  لمنت�شبي  فقط  متاح  �لعر�ص   .2
�لعربية  �لمار�ت  دولة  في  �لم�شلحة  و�لقو�ت 

�لمتحدة من �لمجندين و�لع�شكرين و�لمدنيين 

“حماة  بطاقة  يحملون  �لذين  و�لمتقاعدين، 

من  �شتمكنهم  �لتي  �لمفعول  �شارية  �لوطن” 

�لى  �لوطن”  حماة  ليف  “�إي  �لمنتج  �إ�شافة 

�لباقات �لخرى، علمًا باأن �لمنتج �ختياري.  

يطلب من �لعمالء �لذين يرغبون في �ل�شتر�ك   .3
�لوطن  حماة  بطاقات  يقدمو�  �أن  �لعر�ص  في 

�شيحتفظون  �لذين  �ت�شالت  لممثلي  �لأ�شلية 

من  �لتحقق  لغر�ص  �لبطاقات  تلك  عن  بن�شخ 

طلب  �ت�شالت  لممثلي  يحق  كما  بياناتها. 

�شخ�شية  ثبوتات  �أي  �أو  �ل�شخ�شية  �لبطاقة 

�شاحب  من  و�لتاأكد  عليها  لالطالع  �أخرى 

�لبطاقه.  

عن  �ت�شالت  تتنازل  �لعر�ص،  هذ�  �إطار  في   .4
ليف،  �إي  من  �لقيمة  لباقات  �لنهاء  ر�شوم 

بالأجهزة  �لخا�شة  �لأخرى،  �لدفعات  وت�شتمر 

)في حال تو�فرت(.  

�لمز�يا  �إلغاء  في  بحقها  �ت�شالت  تحتفظ   .5
�لوطن”  حماة  ليف  “�إي  �إطار  في  �لممنوحة 

�إذ� تبين �أن �لعميل ل يحوز على بطاقة حماة 

تلك  �أن  تبين  �إذ�  �أو  �لمفعول  �شارية  �لوطن 

ت�شر  بطريقة  عليها  �لح�شول  تم  �لمز�يا 

بات�شالت ب�شورة عمدية. 

13. خدمة “اختيار اتصاالت”
لال�شتر�ك بخدمة “�ختيار �ت�شالت” يجب �أن يكون  )�أ( 

لدى �لعميل خدمة خط هاتف ثابت من مزود خدمة 

�آخر في دولة �لمار�ت �لعربية �لمتحدة بحيث تكون 

تلك �لخدمة:

)1( م�شجلة با�شم �لعميل �أو

في  للعميل  �ص  يرخِّ �آخر  �شخ�ص  با�شم  م�شجلة   )2(

ل�شتر�ك بخدمة “�ختيار �ت�شالت”  

باأن  ر�ت  �إذ�  فور�  �لخدمة  �نهاء  “�ت�شالت”  لـ  )ب( 

�لعميل قد قدم معلومات غير دقيقة

يمكن ��شتخد�م خدمة �ختيار “�ت�شالت” بطريقتين:  )ج( 

قبل   ”08877“ “�ت�شالت”  رمز  ��شتخد�م   )1(

�لت�شال؛ �أو )2( ��شتخد�م جهاز �لت�شال �لآلي.

خدمة  مكالمات  عن  �لم�شوؤولية  �لعميل  يتولى  )د( 

“�ختيار �ت�شالت” �لتي تتم من خالل هاتفه �لثابت 
لـ”�ت�شالت” ��شد�ر فو�تير هذه �لمكالمات  ويجوز 

ب�شورة م�شتقلة �أو ت�شمينها باأي ح�شاب للعميل لدى 

“�ت�شالت”.

�لخط  خدمة  مزود  �تجاه  م�شوؤول  �لعميل  يكون  )ه( 

مكالمات  و�أي  �لثابت  �لخط  �يجار  نظير  �لثابت 

“�ختيار  خدمة  من  جزء�  لي�شت  �أخرى  وخدمات 

عند  “�ت�شالت”  �بالغ  �لعميل  وعلى  �ت�شالت” 

تغيير رقم خط هاتفه �لثابت وعدم قيامه بذلك ل 

يعفيه من ت�شديد مبالغ �لم�شتحقة على �لمكالمات. 

يبلغ �لعميل مركز خدمة عمالء “�ت�شالت” عن �أي  )و( 

�أعطال �أو ق�شور في �لخدمة، ومع ذلك على �لعميل 

تلك  كانت  �إذ�  �لثابت  �لخط  خدمة  مزود  �خطار 

تعيد  ولن  �لثابت  هاتفه  �شبكة  عن  ناجمة  �لأعطال 

�لى  ر�شوم  �أي  �لحالت  هذه  مثل  في  “�ت�شالت” 
�لعميل ولن تكون م�شوؤولة عن تلك �لأعطال. 

14. محتوى التلفاز وباقاته
من  �لتلفزيونية  �لقنو�ت  مئات  “�ت�شالت”  تقدم  )�أ( 

�إي  ��شم  تحت  �لمختلفة  وخدماتها  باقاتها  خالل 

محددة  موؤ�شر�ت  على  بناء  “�ت�شالت”  ولـ  ليف 

�لب�شري  �لتلفزيونية  �لقنو�ت  محتوى  مر�قبة 

دون  �أو  لئق  غير  �أنه  ر�أت  �إذ�  وحظره  و�ل�شمعي 

بالقيام  �لعميل  وين�شح  �لمقبولة.  �لمعايير 

�لتلفزيونية  �لبر�مج  لمر�قبة  �أخرى  باإجر�ء�ت 

تحكم  ميزة  ��شتخد�م  مثل  منا�شبا  ير�ه  ما  ح�شب 

و�لمتوفرة  �لخا�ص  �لرقم  على  �لمرتكزة  �لو�لدين 

��شتقبال  ويمكن  �لرقمي.  �ل�شتقبال  جهاز  في 

عملية  حول  “�ت�شالت”  من  �لن�شائح  من  �لعديد 

خالل  من  �لطلب  عند  �لتلفاز  بمحتوى  �لتحكم 

قنو�ت �لت�شال �لمبينة في �لمادة 30 من �ل�شروط 

و�لأحكام �لعامة )�لم�شتهلك(.

�لتي  �لتلفاز  باقات  تغيير  “�ت�شالت”  لـ  يجوز  )ب( 

�لأفالم  تعتبر  ول  ��شعار  بدون  �لعميل  �ختارها 

و�لفيديوهات ح�شب �لطلب جزء� من �لباقات ويتم 

�حت�شاب ر�شومها ب�شكل منف�شل.

15. تعليق الخدمة أو فصلها أو 
انهاؤها من طرف “اتصاالت”

و�لحكام  �ل�شروط  من   19 �لمادة  على  �لطالع  يرجى 

بحجب  �لمتعلقة  �لحكام  لمعرفة  )�لم�شتهلك(  �لعامة 

�لتفاقية من طرف  �نهائها وكذلك  �أو  �أو ف�شلها  �لخدمة 

“�ت�شالت”

16. االنهاء الطوعي 
�إذ� رغب �لعميل في �نهاء �لخدمة فيجب �أن ير�شل  )�أ( 

��شعار� خطيا م�شبقا �لى “�ت�شالت”

يقر �لعميل �أن �نهاء ح�شابه قد ي�شتغرق 30 يوما من  )ب( 

تاريخ ��شتالم �ل�شعار ذي �لعالقة.

قد يكون على �لعميل ت�شديد ر�شوم �لإنهاء �إذ� �أنهى  )ج( 

عليها  �لمتفق  �ل�شتر�ك  مدة  �نتهاء  قبل  �لخدمة 

بخ�شو�ص  �لمطبقة  �لر�شوم  على  �لطالع  ويمكن 

و�لأحكام  �ل�شروط  من   )7( �لمادة  في  �لإنهاء 

�لم�شار  �لت�شال  قنو�ت  عبر  وكذلك  �لخا�شة 

�لعامة  و�لحكام  �ل�شروط  من   30 �لمادة  في  �ليها 

)�لم�شتهلك(. 

17. التواصل مع “اتصاالت”
عن  لال�شتف�شار  “�ت�شالت”  بـ  �لت�شال  للعميل  يمكن 

و�ل�شروط  و�لحكام  �ل�شروط  هذه  ذلك  في  )بما  �لخدمة 

خدمة  �أو  منتج  �أي  عن  �أو  )�لم�شتهلك(  �لعامة  و�لحكام 

�لت�شال  قنو�ت  خالل  من  “�ت�شالت”  من  مقدمة 

�لم�شار �ليها في �لمادة 30 من �ل�شروط و�لحكام �لعامة 

)�لم�شتهلك(.


