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وط  األحكام والشر

لي   4G  خطالمستخدم عىل  يحصلس •
ز  .فوق فما .ب د  22 من الباقات معمؤقت برودباند منز

لي   4G  خطيوفر  •
ز بعد شهر  الباقة إيقافمجانية صالحة لمدة شهر واحد. قد يتم  وباقة راوتر للعميل جهاز برودباند المنز

  يحصل أيهما  الفاين  واحد أو عند توصيل 
ا
 أول

 .لهم التابع الشخصي  الرقم تحت مسجل برودباند  stc خطلعمالء الذين ليس لديهم لالتصال المؤقت إل  يمنحل  •

 مؤقت عليه حصلالذي  راوتر ال جهاز يجب عىل العميل إعادة  •
 
ة  بعد انتهاء  ا  . المجانية   الشهر فنر

ة شهر واحد إلرجاع جهاز  • يتم تطبيق رسوم س، وبعد ذلك المؤقت برودباند   4G  خطإيقاف  بعد  الراوتر لدى العميل فنر

ي حالة عدم إعادة .بد  75جزائية )
ز
 الراوتر( ف

ي لمدة شهر  إيجار عىل  المستخدم سيحصل •
 العادية الباقة إيجار يتم تطبيق رسوم س، وبعد ذلك المختارة الفاين   اقةلب مجانز

لي المؤقت   4G  خط وأثناء استخدام الفاين   خدمةإل أن يتم تسليم  •
ز ، قد ل يحصل العميل عىل الرسعة برودباند المنز

ك الفاين   باقةالمطابقة ل   فيها  المشنر

ي  الشهر  ةمد انتهاء بعد  و ) الخدمة  و تفعيل  توصيل عد ب الفاين   باقة ايجار سيتم تطبيق رسوم •
 (المجانز

ي حالة  •
 الخدمةنهاء ل الجزائية   الرسوميتم تطبيق  وف، وطلب العميل إنهاء/إلغاء الخدمة، سالفاين  تسليم خدمة تم  فز

سيتم تحديثه برقم دائرة  و رقم الخط   رقم اإلقرار مقابلب  مدونة  الفاين   لباقاتالتفاقية الموقعة وف يستلم العميل س  •

 الفاين   باقة عند تفعيل/   (i.e.2XXXXXXX) الفاين  

ا 24مدة العقد البالغة  بعد  البيانات تخفيض يتمسوف  •  شهرا

 .عند استهالك البيانات بالكامل خالل الشهر الباقةرسعة  تخفيضسيتم  •

 باقةودقائق مجانية للشبكات األخرى( فقط عىل مجانية ل ا البيانات ةإضاف) الموبايل باقاتتنطبق المزايا اإلضافية عىل  •

ي وقت تقديم الطلب الدفع آجل موبايل
 .محددة فز

 باقة ما دامت  دقائق مجانية للشبكات األخرى( صالحةالمجانية و ل ا البيانات ةإضاف  ) الموبايل باقاتاإلضافية عىل  المزايا  •

 .خالل مدة العقد مفعلة الفاين  

ي  الدفع آجل الموبايل خط باقةيمكن للعميل تغينر  •
ة العقد من خالل  معها  المزايا  عىل حصلالتر مرة واحدة فقط خالل فنر

 .124أو التصال عىل  stc محلزيارة 

ودقائق مجانية للشبكات مجانية ل ا البيانات ةإضاف الموبايلاإلضافية عىل  المزايا ، سيتم تفعيل الفاين    باقةتفعيلفقط عند  •

ي اليوم 
 .التالي األخرى( فز

 زيارة لتثبيت أجهزة التغطية لحجز المؤهلة للتغطية المضمونة  الباقةذو  بالعميل، سيتم التصال الفاين   باقةتفعيلفقط عند  •

ي ل يمكن تسليم  •
ي الحالت التر

ي المنطقة /  التحتيةالبنية ك   العقباتفيها بسبب بعض  الفاين   خدمةفز
ي  عدمفز

 توفر الخدمة فز

 ، وسيتم إبالغ العميلعنوان المحدد ، سيتم إلغاء الطلبال

ي الحصول عىل  •
لي الحالية وس فاين  ال خدمةيمكن للعمالء الذين يرغبون فز

ز ودباند المنز اإلنهاء  يتم تطبيق رسومإنهاء باقة الن 

 .الجديدة الفاين   ةباقوتوقيع اتفاقية جديدة ل

)قد يتم تطبيق رسوم  مختلفة  يا مزا و  عةذات رس  أخرى فاين   للحصول عىل باقة المطلوبة الفاين   باقةتغينر   يمكن للعميل  •

 (. باقةالتبديل 

كة  •  المقدمة ةباقلتغينر / إزالة أي من مزايا ال الوحيد  الحق stcلدى رسر
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