
 

 

 

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ 
 

 

 

Ngày: XX/XX/XXXX 

Tài khoản #: XXXXXXXXX 

Loại tài khoản: TRẢ SAU 

Hình Thức Hóa Đơn: Gửi Thư 

Ngày Xuất Hóa Đơn: XX 
 

Đại lý  

T-M OBILE - 7886  

 

 

(XXX) XXX-XXXX 

Nhân viên:  

Chi Tiết Giao Dịch 

 

Khách Hàng 

XXXX XXXXX 

(XXX) XXX-XXXX 

 

 
 

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

● Bạn sẽ phải trả phí hàng tháng cho Regulatory Programs ("RPF") & Telco Recovery Fee ("TRF") (không phải là thuể hoặc phí chính 
phủ) với tổng trị giá $3.18 cho Voice Lines và $1.16 cho Mobile Internet Lines ("MI") (có thể thay đổi không cần thông báo; cộng thuế). 
Trong số $3.18 tổng lệ phí cho Voice Lines, $0.60 được áp dụng cho RPF và $2.58 được áp dụng cho TRF. Cho các thuê bao MI, $0.15 
được áp dụng cho RPF và $1.01 được áp dụng cho TRF. Những phí này có thể không áp dụng cho một số thiết bị hoặc dịch vụ. 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. Chu kỳ dịch vụ đầu tiên của bạn 
có thể bắt đầu vài ngày sau khi bạn hòa mạng. 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. 

● Trừ khi có quy định khác bởi pháp luật, bạn có thể yêu cầu hoàn lại tiền đặt cọc sau 12 tháng (với lãi suất đơn giản ở mức quy định của 
pháp luật) nếu tài khoản của bạn vẫn trong tình trạng tốt. Bạn đồng ý rằng T-mobile có thể áp dùng tiền đặt cọc vào các số nợ mà bạn 
có trong bất kỳ các tài khoản nào, và T-mobile có thể yêu cầu bạn bổ sung số tiền đặt cọc của mình.  

● “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.  

● Tranh Chấp. T-Mobile bắt buộc các tranh chấp phải được giải quyết bởi TRỌNG TÀI PHÂN XỬ (ARBITRATION), TRỪ KHI BẠN TỪ 

CHỐI ĐIỀU KIỆN NÀY TRONG VÒNG 30 NGÀY HÒA MẠNG. Để biết thêm chi tiết, xem Điều Khoản và Điều Kiện của T-Mobile tại 
www.T-Mobile.terms-conditions. 

● Điều Kiện Hủy Hợp đồng và Hoàn Trả: Bạn có thể hủy gói cước của bạn bằng cách đến địa điểm ban đầu bạn đăng ký và hoàn trả lại 
tất cả các thiết bị bạn mua cùng với việc hòa mạng trong vòng 14 ngày kể từ ngày hòa mạng (Thời gian hủy hợp đồng).  

● Bạn cho phép T-Mobile và các đại diện của hãng lấy thông tin về lịch sử tín dụng của bạn hoặc chia sẻ thông tin với các công 
ty báo cáo tín dụng.  

 
 Ký tên: Ngày:

Nội dung tài khoản và thuê bao 

(XXX)XXX-XXXX   Gói cước 

IMEI: XXXXXXXXXXXXX, SIM: XXXXXXXXXXXXXXX  

Tính năng 1 

Đặt cọc 

Cước Phí Tháng 

$XX.00 

Trả hôm nay 

$XX.0

$XX00 

(XXX) XXX-XXXX Gói cước 
IMEI: XXXXXXXXXXXX, SIM: XXXXXXXXXXXXXXXX 

Tính năng 1 

Tính năng 2 

Đặt cọc  

Tổng ước lượng cước phí theo tháng 

Tổng Ước lượng phí tháng đầu tiên 

Không bao gồm phí thiết bị (nếu áp dụng) 

Thuế và phụ thu khoảng 6% đến 28% hóa đơn của bạn 

$X.00 

$X.00 

$X.00 
 
 

$XX.00 
$XX.00 

TOTAL 

$XX.00 

$XX.0
0 Bao gồm thuế 

http://www.t-mobiles.com/billterms


 


