ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه ﺧﻂ اﺷﺘﺮاک ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه
ﺧﻄﻮط اﺷﺘﺮاک ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺗﻠﯿﺎ ) (Teliaو ﺷﺎرژ اﻋﺘﺒﺎر ،ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ارﺳﺎل ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻠﯿﺎ ) (Teliaﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه و ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺗﻠﯿﺎ ) (Teliaﮐﮫ در زﯾﺮ آﻣﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﻄﻮط اﺷﺘﺮاک ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺗﻠﯿﺎ )) (Teliaﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﯾﺰی ) ،(Easy Prepaidاﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ) ،(Prepaid Nettiﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه
ﺗﻠﯿﺎ ) ،(Telia Prepaidدر اداﻣﮫ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻧﺎم "ﺧﻂ اﺷﺘﺮاک" ﺑﮑﺎر ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ( ﻓﻘﻂ در ﻓﻨﻼﻧﺪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺧﺎرج از ﻓﻨﻼﻧﺪ ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺧﻂ اﺷﺘﺮاک ﺑﮫ ھﻤﮫ ﺷﻤﺎره ھﺎی ﺧﻄﻮط ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ و ھﻤﺮاه ﻓﻨﻼﻧﺪی ﮐﮫ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ دارﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﺷﻤﺎره ھﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و اﺿﻄﺮاری ﺗﻠﻔﻦ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻂ
اﺷﺘﺮاک ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ ،ﺑﮫ ﺧﺎرج از ﻓﻨﻼﻧﺪ ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺮد و ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻓﺮﺳﺘﺎد.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻂ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﮏ ھﺎ و ﭘﯿﺎﻣﮭﺎی ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﮫ ای ) (multimediaﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ،ﭘﯿﺎم ھﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ ارﺳﺎل و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﮐﺎر ﮐﺮدن
و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﻮدن رأی ﮔﯿﺮی ھﺎ و اھﺪاھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎﺑﮫ ،ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ اراﺋﮫ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت دارد.
ﺧﻂ اﺷﺘﺮاک دارای ارﺗﺒﺎط اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ آن از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد و ﯾﺎ ﻣﺜﻼً ﭘﺴﺖ ھﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را ﺧﻮاﻧﺪ.
ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻂ اﺷﺘﺮاک  ۶ﻣﺎه از روز ﺷﺮوع اﺳﺘﻔﺎده و  ۱۲ﻣﺎه از زﻣﺎن آﺧﺮﯾﻦ ﺷﺎرژ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ اﺣﯿﺎﻧﺎ ً ﻣﻘﺪاری ﺷﺎرژ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه و ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ
ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر ﺑﺴﺘﮫ ای ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺷﺪه اﻧﺪ و از ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ در ﺧﻂ اﺷﺘﺮاک ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﻣﺒﻠﻎ آن ﺑﺮ ﮔﺮداﻧﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .از اﯾﻦ ﺧﻂ اﺷﺘﺮاک ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻟﯿﺴﺖ
ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه را اراﺋﮫ ﻧﻤﻮد .در ھﻨﮕﺎم ﺗﻠﻔﻦ زدن ﺑﮫ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ھﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ،ﻣﻘﺪار ﺷﺎرژ ﺧﻂ اﺷﺘﺮاک ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  ۲۰ﯾﻮرو ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻠﻔﻦ زدن ﺑﮫ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ
ھﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ )ﺧﺪﻣﺎت طﺒﻘﮫ  (۱ﺑﺎ ﺷﺎرژ ﮐﻤﺘﺮ از  ۲۰ﯾﻮرو ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ھﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺜﻼً ﺷﻤﺎره ھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ،0800-
 0300- ،020- ،0200- ،010- ،0100- ،116و  030ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ ﻗﺎب ﮐﺎرت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺴﺘﮫ ،ﮐﮫ ﭘﯿﻦ ﮐﺪ ) (pin-koodiو ﭘﻮک ﮐﺪ ) (puk-koodiﺧﻂ اﺷﺘﺮاک در آن اﺳﺖ را ﻧﮕﮫ دارﯾﺪ .اطﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﮫ ﺧﻂ اﺷﺘﺮاک )ﻣﺜﻼً اطﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﻘﺪار ﺷﺎرژ و ﯾﺎ اطﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺧﺪﻣﺎت( را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺧﻂ ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ
اطﻼﻋﺎت ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺑﮫ ﺧﻂ اﺷﺘﺮاک از روز ﭘﺲ از ارﺳﺎل ،ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮک رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﮏ ھﺎ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﻨﻼﻧﺪی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ Telia Company .و ﺷﺮﮐﺖ
ھﺎی ھﻤﮑﺎر آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻮرد ﺧﺪﻣﺎت ،ﻣﺰاﯾﺎ و ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدات ﺑﮫ ﺧﻂ اﺷﺘﺮاک ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺗﻠﯿﺎ ) ،(Teliaﻣﺜﻼً در ﺷﮑﻞ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﮭﺎی ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﮫ ای
) (multimediaاطﻼﻋﺎت ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ھﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن KIELTOﺑﮫ ﺷﻤﺎره  ۰) ۱۵۴۰۰ﯾﻮرو( ،رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای
درﯾﺎﻓﺖ ﭘﯿﺎم ھﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎطﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﻠﯿﺎ ) (Teliaﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﮭﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ اﻣﻨﯿﺖ داده ھﺎ و ﺣﻔﺎظﺖ از ﺷﺒﮑﮫ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﻧﺤﻮه ﮐﺎر ﺧﺪﻣﺎت ارﺗﺒﺎط اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺮوری ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﺪ .ﺗﻠﯿﺎ
) (Teliaﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺜﻼً در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﮫ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺸﺘﺮک آﺳﯿﺐ ﯾﺎ ﻣﺰاﺣﻤﺖ زﯾﺎدی اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮای ارﺳﺎل ﭘﺴﺖ ھﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺳﭙﻢ
) (roskapostiﯾﺎ ﺑﺪاﻓﺰارھﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ارﺳﺎل داده ھﺎ را ﺑﮫ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ داده ھﺎ را از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﻣﺤﺪود ﯾﺎ ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻠﯿﺎ ) (Teliaﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺮدد داده ھﺎی ﻣﻀﺮ را ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و دﻓﻊ ﺣﻤﻠﮫ ﻣﻨﻊ ﺳﺮوﯾﺲ ) (palvelunestohyökkäysﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺟﮭﺖ ﮐﺴﺐ
اطﻤﯿﻨﺎن از ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻗﻮل داده ﺷﺪه ﺑﮫ ﻣﺸﺘﺮک ،ﺗﻠﯿﺎ ) (Teliaﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺮدد داده ھﺎ در ﺧﺪﻣﺎت ارﺗﺒﺎط اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﯾﺎ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮫ داﻣﻨﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت اطﻼع داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺗﻠﯿﺎ ) (Teliaﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ دﻻﯾﻞ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺑﻼﻏﯿﮫ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و
ﯾﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﻧﯿﺰ ﺗﺮدد داده ھﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﯾﺎ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ .ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮭﯿﻨﮫ ﺳﺎزی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺗﺮدد داده ھﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﺳﺮﻋﺖ
ارﺗﺒﺎط ﯾﺎ طﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ ) (vasteaikaﮔﺮدد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ارﺗﺒﺎطﯽ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﺎرﺑﺮدی ،دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻧﺪارد.
ﺟﮭﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ از ﯾﮏ ﺷﺒﮑﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺗﺠﺎری واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ آن ھﺴﺘﻨﺪ ،از ﻗﺒﯿﻞ ﺧﺪﻣﺎت اداری ،ﺗﻠﯿﺎ ) (Teliaﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺒﮑﮫ را
طﻮری ﺑﮭﯿﻨﮫ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﺘﻮان ﺗﺪاوم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒﮑﮫ را در ﮐﻠﯿﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺜﻼً ﺣﻤﻠﮫ ﻣﻨﻊ ﺳﺮوﯾﺲ ) (palvelunestohyökkäysو وﺟﻮد
ﻣﺸﮑﻞ در ﺷﺒﮑﮫ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺑﮭﯿﻨﮫ ﻧﻤﻮدن اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را دارد .ﺗﻠﯿﺎ ) (Teliaاﯾﻦ ﺣﻖ را ﺑﺮای ﺧﻮد
ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺟﺎی آدرس آی ﭘﯽ  IPﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﮫ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ رھﯿﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،آدرس آی ﭘﯽ  IPﮐﮫ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ رھﯿﺎﺑﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
ﻋﺮﺿﮫ ﮐﻨﺪ.
ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدن ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﭘﺮدازش داده ھﺎ ،ﺑﺨﺸﯽ از داده ھﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﻧﻈﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در ﺳﺮور ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎرھﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﺗﻠﯿﺎ ) (Teliaﻗﺮار داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ
در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻖ ارﺗﺒﺎطﺎت ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﻣﻮرد ﭘﺮدازش ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ اطﻼﻋﺎت ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ از ﻧﻈﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﺿﺮوری ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﮫ ﺧﺎرج از اﺗﺤﺎدﯾﮫ
اروﭘﺎ ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﮫ اﻗﺘﺼﺎدی اروﭘﺎ ارﺳﺎل ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد.
ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﺧﻂ اﺷﺘﺮاک ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺗﻠﯿﺎ ) (Teliaرا ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻣﻀﺎی ھﻤﺮاه ) (Mobiilivarmenneﻋﻮض ﮐﺮد .ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﭘﺲ از ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ،ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺛﺒﺖ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺗﻠﯿﺎ ) ،(Teliaاز اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻣﻀﺎی ھﻤﺮاه در ﺧﻂ اﺷﺘﺮاک ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .اﻣﻀﺎی ھﻤﺮاه
ﺗﺎ  ۵ﺳﺎل اﻋﺘﺒﺎر دارد ،وﻟﯽ ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻂ اﺷﺘﺮاک  ۶ﻣﺎه از روز ﺷﺮوع اﺳﺘﻔﺎده و  ۱۲ﻣﺎه از زﻣﺎن آﺧﺮﯾﻦ ﺷﺎرژ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻂ اﺷﺘﺮاک ﭘﯿﺶ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ ،زﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر اﻣﻀﺎی ھﻤﺮاه ﻧﯿﺰ ﺧﺎﺗﻤﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﻣﺸﺘﺮک در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ اﻣﻀﺎی ھﻤﺮاه را دو ﻣﺮﺗﺒﮫ ﺑﮫ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻣﺒﻠﻎ ﻧﺼﺐ آن
را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ روز ﺑﭙﺮدازد.
اﯾﻦ اطﻼﻋﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۰۱۷/۰۱ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﻠﯿﺎ ) (Teliaاﯾﻦ ﺣﻖ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﺧﻂ اﺷﺘﺮاک را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﺪ.
ﺗﻼش ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ در ﻣﻮرد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﮏ اطﻼع داده ﺷﻮد .وﯾﮋﮔﯽ ھﺎ ،ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ و اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ روزه ﺷﺪه ﺧﻂ اﺷﺘﺮاک در آدرس  telia.ﬁ/prepaidﻗﺎﺑﻞ
دﺳﺘﺮس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

