
 

 

 

 

Điều Khoản Dịch Vụ 
 

 

 

Ngày: XX/XX/XXXX 

Tài Khoản #: XXXXXXXXX 

Loại Tài Khoản: TRẢ SAU 

Hình Thức Hóa Đơn: Gửi Thư 

Ngày xuất hòa đơn: XX 
 

Đại Lý 

T-M OBILE - 7886  

 

 

(XXX) XXX-XXXX 

Rep: XXXX XXXXX 

Chi Tiết Giao Dịch 

 

Khách Hàng 

XXXX XXXXX 

(XXX) XXX-XXXX 

 

Nội Dung Tài Khoản và Thuê Bao  Cước Phí Tháng 

(XXX) XXX-XXXX   Gói cước  $XX.00 

Tổng cước phi tháng cho các dịch vụ 
Không bao gồm phí cho thiết bị (nếu có) 

 $XX.00 

KHÁCH HÀNG CHẤP THUẬN: 

Bằng việc chấp nhận đơn này, hòa mạng hoặc sử dụng dịch vụ T-Mobile, bạn đồng ý rằng: 

 
● Giá cước quốc tế và cước phí chuyển vùng có thể áp dụng. Một số giá cước có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Nếu bạn có 

một thiết bị hoặc phụ kiện trong các chương trình thiết bị của chúng tôi, hãy tham khảo hợp đồng của bạn về các điều 
khoản và điều kiện cụ thể của chương trình đó. 

● Hóa Đơn Điện Tử. Bạn đồng ý nhận hóa đơn điện tử, và bạn sẽ không nhận được hóa đơn bằng giấy nữa. Bạn có thể 

xem lại hóa đơn điện tử bằng cách truy cập vào tài khoản của bạn tại www.T-mobile.com hoặc bằng đường dẫn được 
cung cấp trong email thông báo hoặc tin nhắn. Bạn có thể in ra bản sao miễn phí hoặc yêu cầu chúng tôi gửi cho một 
bản sao qua đường bưu điện. Bạn có thể cập nhật việc gửi hóa đơn theo ý muốn riêng trong tài khoản của bạn tại 
www.T-mobile.com hoặc gọi T-Mobile. Vui lòng đọc toàn bộ Điều Khoản và Điều Lệ về Hóa Đơn Điện Tử có tại www.t-
mobiles.com/billterms. 

● “Hợp Đồng” của bạn với T-mobile bao gồm: (a) Hợp Đồng Dịch Vụ này; (b) Điều Khoản và Điều Kiên của T-Mobile"; 
và (c) tất cả các điều kiện cụ thể cho gói cước hoặc dịch vụ của bạn. Bạn có thể lấy bản sao của Điều Khoản và 
Điều Kiện của T-Mobile cho các điều kiện cụ thể trong gói cước của bạn tại www.T-mobile.com (hoặc www.T-
mobilepr.com nếu bạn là khách hàng đến từ Puerto Rico), hoặc gọi Chăm Sóc Khách Hàng (800) 937 – 8997 
hoặc 611 từ điện thoại T-Mobile của bạn. Bạn đồng ý, đã nhận và đọc hợp đồng của bạn. Phiên bản tiếng Anh của 

hợp đồng này sẽ có hiệu lực tuyệt đối trên các phiên bản khác  

● T-MOBILE BẮT BUỘC CÁC TRANH CHẤP PHẢI ĐƯỢC GIẢI QUYẾT BỞI TRỌNG TÀI PHAN XỬ, TRỪ KHI BẠN 
TỪ CHỐI ĐIỀU NÀY THEO ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIÈU KHOẢN CỦA T-MOBILE.   

 
 

 

Ký Tên: Ngày: 
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