
تُطبق على اشتراكات وشحن األرصدة لتیلیا بریبید شروط التسلیم العامة لخدمات تیلیا للزبائن المستھلكة، كذلك ھذه الشروط الخاصة لمنتجات تیلیا بریبید.

تعمل اشتراكات تیلیا بریبید [اشتراك ایزي بریبید (Easy Prepaid)، اشتراك بریبید نِتّي (Prepaid Netti)، اشتراك تیلیا بریبید (Telia Prepaid)؛ وھو ما 
یشار إلیھ فیما بعد بـ»االشتراك»] فقط في فنلندا، ال في الخارج. یمكنك أن تتصل ھاتفیاً بكل أرقام الھواتف الفنلندیة، األرضیة منھا والجوالة، ذات األسعار العادیة، 

وبأرقام الخدمات والطوارئ. یمكنك بواسطة االشتراك أن تتصل ھاتفیاً وأن ترسل رسائل نصیة للخارج طبقاً لقائمة األسعار.

وإضافة للرسائل النصیة ورسائل الصوت والصورة، یمكنك بواسطة اشتراكك أن ترسل وأن تستقبل رسائل خدمات. أما أداء خدمات التصویت بالرسائل النصیة 
م ھذه الخدمات. یوجد في اشتراكك اتصال باإلنترنت، ویمكن بواسطتھ تصفح اإلنترنت وقراءة البرید  والتبرعات وما شابھ ذلك من الخدمات فیعتمد دائماً على مقدِّ

اإللكتروني مثالً.

مدة صالحیة االشتراك ھي ستة (6) أشھر اعتباراً من تاریخ تفعیل االشتراك وأثنا عشر (12) شھراً من الشحن السابق. نحن ال نعید األرصدة غیر المستعملة التي 
ربما تكون متبقیة باالشتراك، كما ال نعید ما یسمى بالدفعات المسددة مسبقاً والمسّعرة حسب الرزمة. ال یمكن إرسال بیان تفصیلي عن المكالمات الھاتفیة في ھذا 
 (I الخدمات من الفئة) االشتراك. یجب أالّ یقل الرصید عن 20 یورو عند االتصال بأرقام الخدمات، ولكن یُسمح بالمكالمات الھاتفیة ألرقام خدمات المنفعة العامة

بالرصید الذي یقل عن 20 یورو. ھذه األرقام الخدمیة ھي تلك التي تبدأ بـ 0800-، 116-، 0100-، 010-، 0200-، 020-، 0300- و 030-.

تذكر أن تحتفظ بإطار البطاقة الموجود بالرزمة الذي یحتوي على الرقمین السریین (PIN) و (PUK). من المسموح إرسال معلومات تتعلق باالشتراك (كبیانات 
الرصید والتبدیالت التي تطرأ على الخدمة) بواسطة رسائل نصیة. تُعتبر ھذه الرسائل واصلة لعلمك في الیوم التالي إلرسالھا، وتكون ھذه الرسائل باللغة الفنلندیة. 
یمكن لشركة تیلیا كومباني (Telia Company) وشركائھا بالتعاون أن یرسلوا معلومات إلى اشتراك تیلیا بریبید عن الخدمات والمزایا والعروض وذلك بواسطة 

رسائل نصیة أو رسائل الصوت والصورة، علماً أن من الممكن إلغاء الموافقة على استالم الدعایات اإللكترونیة في أي وقت كان بواسطة إرسال رسالة نصیة 
(KIELTO) إلى الرقم 15400 (0 یورو).

یمكن لتیلیا أن تعدل خدمة حركة االتصال باإلنترنت بالتدابیر الضروریة من أجل ضمان أمان المعلومات وحمایة الشبكة، كما یمكن لتیلیا أن تقید أن أو تمنع حركة 
االتصال إلى اإلنترنت أو من اإلنترنت مثالً في الحاالت التي یسبب فیھا جھازك ضرراً أو اضطراباً كبیراً أو إذا استعملت الخدمة إلرسال رسائل غیر مرغوب فھا أو 

تلك التي تحتوي على برامج مضّرة. 

كذلك یمكن لیتلیا أن تصفي حركة االتصال المضّرة من أجل درء ھجمات إعاقة الخدمة. كما یمكن لتیلیا أن تعدل أو أن تقید خدمة حركة االتصال باإلنترنت من أجل 
الحفاظ على المستوى النوعي لخدمات االتصال الموعودة، ویقتصر التأثیر على تفاوت السرعات المعلن عنھا للخدمات. كما یمكن لتیلیا أیضاً أن تعدل أو أن تقید 

حركة االتصال بناًء على أسباب تستند إلى القانون أو أوامر السلطات المختصة أو قرارات المحاكم. ویكون تأثیر رفع حركة االتصال اآللیة إلى الدرجة المثلى آنیاً 
ویمكن أن یسبب تباطؤاً باالتصال أو تزایداً في مدة االستجابة، وال تعتمد ھذه العملیة على التطبیق المستعمل أو الجھاز الرئیسي أو خدمة اإلنترنت.

ولضمان سیر الخدمات الحرجة للشركات العاملة بنفس الشبكة كخدمات الھاتف الھامة والخدمات الھامة للسلطات المختصة، یحق لتیلیا أن ترفع حركة االتصال إلى 
الدرجة المثلى من طرف الشبكة آلیاً بحیث یتم ضمان سیر الخدمات بكلیتھا في الشبكة. كمثال عن ھذه الحاالت نذكر حالة ھجوم إعاقة الخدمة أو وجود عطل بالخدمة.

بواسطة رفع حركة االتصال إلى الدرجة المثلى آلیاً یتم التأكد من كون تأثیر التدابیر أقصر ما یمكن دائماً من ناحیة المستعمل النھائي. وعند الضرورة یحق لتیلیا 
أن تعرض عناوین بروتوكوالت اإلنترنت (Private IP) الخاصة بدون موزع (راوتر) بدالً عن عناوین بروتوكوالت اإلنترنت (Public IP) العامة ذات الموزع 

(راوتر).

نظراً لإلنجاز التقني لمعالجة للمعلومات، فمن الممكن أن تقع بعض المعلومات فیزیائیاً في مخدِّمات متعھدین خارجیین لتیلیا حیث تتم معالجة المعلومات في ھذه 
المخدِّمات بمساعدة اتصال التشغیل التقني. وعلى كل حال ال تُنقل المعلومات إلى خارج دول المنطقة األوروبیة االقتصادیة إال إذا كان ذلك ضروریاً لإلنجاز الفني 

للخدمة.

یمكن تبدیل بطاقة سیم الشتراك تیلیا بریبید ببطاقة سیم المجھزة بشھادة إثبات الھویة بالھاتف الجوال. وبعد ذلك یمكن للزبون أن یفّعل اشتراكھ بریبید إلى اشتراك تیلیا 
ذي شھادة إثبات الھویة بالھاتف الجوال وذلك بواسطة التسجیل لدى متجر تیلیا. مدة صالحیة شھادة إثبات الھویة بالھاتف الجوال للزبون ھي (5) سنوات، لكن مدة 
صالحیة اشتراك تیلیا بریبید ھو (6) أشھر اعتباراً من تاریخ تفعیل االشتراك و (12) شھراً من الشحن السابق. فإذا انتھت صالحیة بیربید، فستنتھي أیضاً صالحیة 
شھادة إثبات الھویة بالھاتف الجوال. وفي ذلك الحال یجب على الزبون أن یعید تسجیل رمزه مجدداً وأن یدفع رسم التفعیل حسب قائمة األسعار السائدة في كل وقت.

تستند ھذه المعلومات على الوضع في 2017/01. تحتفظ تیلیا لنفسھا بحق التعدیل على الوظائف، وبالطبع تسعى تیلیا للتبلیغ عن التعدیالت بواسطة الرسائل النصیة. 
telia.fi/prepaid.یمكن االطالع على الوظائف وأسعار وشروط االشتراك الساریة المفعول في كل وقت من األوقات من الرابط


