Biên Nhận
Đại Lý

Khách Hàng

Ngày:
Số Tài Khoản
Số Đăng Ký

Mã Số Giao Dịch
Chi Tiết Giao Dịch
SKU

Chi Tiết

Đơn vị @ Giá

Extension

XXXXXXXX

Chi Tiết Dịch Vụ
Số Điện Thoại: (XXX) XXX-XXXX
IMEI
Hòa Mạng Trả Trước
Không Đủ Tiêu Chuẩn
Giảm Giá

1 @ XXX.XX

$XXX.XXT

XXXXXX

TMO SIM STARTER KIT RETAIL
Số Điện Thoại: (XXX) XXX-XXXX
Không Đủ Tiêu Chuẩn
Giảm Giá

1 @ XX.XX

$XX.XX T

Tổng giá tiền
$XXX.XX
Thuế XXX.XX @ X.X%
$XX.XX
Tổng cộng
$XXX.XX
Thanh Toán Tiền Mặt $-XXX.XX

Nếu bạn hòa mạng hoặc sử dụng dịch vụ T-Mobile, hoặc mua một thiết bị của T-Mobile, bạn đồng ý Điều Khoản và Điều Kiện của TMobile và bất cứ các điều kiện cụ thể trong gói cước của bạn.
Nếu bạn có một thiết bị hoặc phụ kiện trong EIP hoặc hợp đồng thuê, hãy tham khảo hợp đồng để biết về điều lệ và điều kiện cụ thể của
chương trình đó.
Tranh Chấp. T-Mobile BẮT BUỘC CÁC TRANH CHẤP PHẢI ĐƯỢC GIẢI QUYẾT BỞI TRỌNG TÀI PHÂN XỬ (ARBITRATION), trừ khi
bạn là một khách hàng mới và BẠN TỪ CHỐI ĐIỀU KIỆN NÀY TRONG VÒNG 30 NGÀY HÒA MẠNG, hoặc cho các khách hàng hiện tại
nếu BẠN TỪNG KHÔNG CHỌN THAM GIA THEO ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA T-MOBILE. Để biết thêm chi tiết, xem Điều Khoản
và Điều Kiện của T-Mobile tại www.T-Mobile.terms-conditions cũng như các thủ tục có sẵn cho khách hàng tại Puerto Rico cho quyết
định kháng án lên Ban Viễn Thông của Puerto Rico.
Điều Kiện Hoàn Trả. T-Mobile sẽ sẵn sàng hỗ trợ bạn với việc Hoàn Trả. Bạn có thể trả lại hoặc đổi một thiết bị hoặc phụ kiện ("thiết bị")
để lấy tiền hoàn lại trong vòng 14 ngày kể từ ngày mua hoặc ngày thuê của các thiết bị ban đầu. Trả lại các thiết bị với biên nhận, trong
bao bì của nó, với tất cả các đính kèm, không bị hư hại và còn hoạt động tốt, không có sự thay đổi đến phần cứng của Thiết Bị hoặc
phần mềm tại các đại lý bán hàng, nơi bạn nhận được Thiết Bị của bạn. Chúng tôi sẽ trừ ra bất kỳ giảm giá bạn đã nhận được và chi phí
vận chuyển trước khi hoàn tiền lại và trao đổi. Một số chương trình khuyến mãi có thể yêu cầu bạn phải trả lại tất cả các món mà bạn
nhận kèm với thiết bị và có thể khiến bạn không đủ điều kiện cho bất kỳ khuyến mãi giảm giá sau này. Bạn cũng sẽ được yêu cầu trả
một khoản phí hoàn kho như sau: Phí Hoàn Kho là $75 cho thiết bị cao cấp, thiết bị truy cập mạng chủ yếu, được thiết kế cho các trình
duyệt Web (ví dụ, máy tính bảng, netbooks); $50 cho điện thoại cao cấp và các thiết bị đeo được với thẻ SIM được thiết kế cho Web và
phương tiện truyền thông xã hội, điện thoại và tin nhắn văn bản; và $25 cho các thiết bị điện thoại cơ bản, gói dữ liệu.
Dịch vụ trả trước, phiếu giảm giá điện tử, và thẻ quà tặng không thể hoàn trả lại.
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