
    

 

 
                                                

 

 در استان59تابستان جشنواره  بزرگترين

 (صبح 6تا  2)شبانه رايگان  ارزش افزوده% 5مبلغ با احتساب  مدت  اعتبار (ماهیانه)حجم ترافیک  سرعت رديف

1 
  202,922 يكساله ماهیانه گیگابايت 2 مگابیت 4تا 821از  

  254,422 يكساله ماهیانه گیگابايت 2 مگابیت 1تا  821از 

2 
  406,292 يكساله ماهیانه گیگابايت 2 مگابايت 4تا 296از 
  485,692 يكساله ماهیانه گیگابايت 2 مگابايت 1تا 296از 

3 
  924,222 يكساله ماهیانه  گیگابايت 2 مگابايت 4تا 982از 
  911,622 يكساله ماهیانه گیگابايت 2 مگابايت 1تا 982از 

4 
  084,592 يكساله ماهیانه  گیگابايت 2 مگابايت 4تا 8224از 
  014,122 يكساله ماهیانه گیگابايت 2 مگابايت 1 تا8224از 

5 
  154,122 يكساله ماهیانه گیگابايت 2 مگابايت 4تا 2241از 

  502,822 يكساله ماهیانه گیگابايت 2 مگابايت 1تا  2241از 

 ترافیکجشنواره 
 (ريال) جشنوارهقیمت  جشنواره تخفیف  مدت اعتبار (ريال)قیمت مصوب  حجم مصرفی رديف

 825,222 %29/4 يكساله 846,262 گیگابايت 9 1

 819,422 42/4% يكساله 269,562 گیگابايت 82 2

 420,222 25/2% يكساله 462.862 گیگابايت 22 3

 694,222 44/6% يكساله 519,462 گیگابايت 92 4

 518,222 49/6% يكساله 8,122,162 گیگابايت 822 5

 (فوتون)جشنواره ترافیک بسته های کوتاه مدت 
 (روزه 42)قیمت جشنواره  (روزه 89)قیمت جشنواره  (روزه 9)قیمت جشنواره  (روزه 8)قیمت جشنواره  (ريال)قیمت مصوب  حجم مصرفی رديف

1 2 69,422 42,022 41,892 * * 

2 9 846,262 * 18,092 52,692 * 

3 89 464,262 * * 805,192 420,222 

4 42 691,462 * * 282,992 418,922 

 

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

 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      9شگاه زاهدان، خيابان دانشگاه، نبش دان: آدرس ،            : 33433334-33433333-33433323 

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

 سايت شركت جنوب نت وب :www.jonoobnet.ir 

 

 


