
    

 

 
                                                

 

 صد دانه ياقوت جشنواره 

 (سالیانه(مكالمه رايگان ارزش افزوده% 9مبلغ با احتساب  مدت  اعتبار (ماهیانه)حجم ترافیک  سرعت رديف

1 
 نيدرون استا تلفن ثابت به ثابت مكالمه دقیقه811 272,500 يكساله ماهیانه گیگابايت 2 مگابیت 4تا 821از  

 درون استاني دقیقه مكالمه تلفن ثابت به ثابت811 294,300 يكساله ماهیانه گیگابايت 2 مگابیت 1تا  821از 

2 
 درون استاني دقیقه مكالمه تلفن ثابت به ثابت811 376,050 يكساله ماهیانه گیگابايت 2 مگابايت 4تا 252از 

 درون استاني دقیقه مكالمه تلفن ثابت به ثابت811 419,650 يكساله ماهیانه گیگابايت 2 مگابايت 1تا 252از 

3 
 استانيدرون  دقیقه مكالمه تلفن ثابت به ثابت811 523,200 يكساله ماهیانه  گیگابايت 2 مگابايت 4تا 582از 

 درون استاني دقیقه مكالمه تلفن ثابت به ثابت811 588,600 يكساله ماهیانه گیگابايت 2 مگابايت 1تا 582از 

4 
 درون استاني دقیقه مكالمه تلفن ثابت به ثابت811 713,950 يكساله ماهیانه  گیگابايت 2 مگابايت 4تا 8124از 

 درون استاني دقیقه مكالمه تلفن ثابت به ثابت811 784,800 يكساله ماهیانه گیگابايت 2 مگابايت 1تا 8124از 

5 
 درون استاني دقیقه مكالمه تلفن ثابت به ثابت811 893,800 يكساله ماهیانه گیگابايت 2 مگابايت 4تا 2141از 

 درون استاني دقیقه مكالمه تلفن ثابت به ثابت811 970,100 يكساله ماهیانه گیگابايت 2 مگابايت 1تا  2141از 

 جشنواره ترافیک
 (ريال) جشنوارهقیمت  جشنواره تخفیف  مدت اعتبار (ريال)قیمت مصوب  حجم مصرفي رديف

 109,000 %25/4 يكساله 146,060 گیگابايت 5 1

 185,300 30/3% يكساله 265,960 گیگابايت 81 2

 327,000 29/2% يكساله 462.160 گیگابايت 21 3

 654,000 33/6% يكساله 985,360 گیگابايت 51 4

 981,000 45/6% يكساله 1,802,860 گیگابايت 811 5

 مكالمه رايگان جشنواره ترافیک

 

 بدون شبانه رايگان مي باشد ي فوق كليه سرويس ها. 

 اين سرويس ها حجم مصرف معين بوده و به صورت پيش فرض به مشتري عرضه مي گردد. 

 در صورت اتمام مدت سرويس و يا اتمام ترافيك خريداري شده سرويس قطع مي گردد. 

 9 %و ماليات ارزش افزوده به سرويس ها اضافه شده است ارزش افزوده شامل عوارض. 

 به همراه شماره تلفن ثابت كپي كارت ملي  اصل و:مدارك مورد نياز جهت ثبت نام 

  مخابرات ايران شركت خواهيد نمودشركت  با خريد از هر يك سرويس هاي يكساله فوق در قرعه كشي بزرگ 

 طبقه دوم      9زاهدان، خيابان دانشگاه، نبش دانشگاه : آدرس ،            : 33433334-33433333-33433323 

  زابل تقاطع بعثت و باقري روبروي مدرسه شاهد كامپيوتر ماد   :آدرس :32235252 

 سايت شركت جنوب نت وب :www.jonoobnet.ir 

 مكالمه رايگان (ريال)قیمت جشنواره  مدت اعتبار حجم مصرفي رديف

 ساعت 25 436,000 يكساله گیگابايت 25 1

 ساعت 51 763,000 يكساله گیگابايت 51 2

 ساعت 811 1,090,000 يكساله گیگابايت 811 3

 

 


