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НЭГ.  УХААЛАГ ХЭТЭВЧ ГЭЖ ЮУ ВЭ?

“Ухаалаг хэтэвч” нь IPhone, Android, Blackberry гар утас, таблетанд зориулсан аппликейшн юм. Уг аппликейшн танд цахим 
мөнгөний Mobixpress үйлчилгээний бүх төрлийн үйлчилгээг илүү хялбар ашиглах боломжийг олгоно.

1.1 “УХААЛАГ ХЭТЭВЧ” АППЛИКЕЙШН ТАНД ДАРААХ БОЛОМЖУУДЫГ ОЛГОЖ БАЙНА.

•	 MobiXpress-ийн	бүх	төрлийн	үйлчилгээг	авах
•	 Үйлчилгээтэй	холбоотой	хамгийн	сүүлийн	үеийн	мэдээ	мэдээлэл
•	 Гэрээт	хамтрагч,	төлөөлөгчдийн	байршил,	утас,	цагийн	хуваарь
•	 Үйлчилгээний	зөвлөх,	гэрээт	хамтрагч,	төлөөлөгчидтэй	шууд	холбогдох

1.2 ДАВУУ ТАЛ

•	 Мөнгө	шилжүүлэх,	нэгжээр	цэнэглэх	дугаараа	өөрийн	утасны	жагсаалтаас	шууд	оруулах
•	 IPhone,	Android,	Blackberry	утасны	хэрэглэгчид	MobiXpress	үйлчилгээний	харилцагч	эсэхээс	үл	хамааран		 	
 аппликейшнийг үнэгүй татаж суулган үйлчилгээний хамгийн сүүлийн үеийн мэдээ, мэдээлэлтэй танилцах
•	 Та	MobiXpress	үйлчилгээний	интернэт	хуудсаар	нэвтрэх	нууц	үг	болон	пин	кодоо	ашиглан	гүйлгээ	хийх	бөгөөд	маш		
 өндөр нууцлалаар хамгаалагдсан.
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1.3 ГАР УТСАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

•	 iPhone	OS	5.0	болон	түүнээс	дээш	үйлдлийн	ситемтэй	байх
•	 Android	2.2	болон	түүнээс	дээш	үйлдлийн	системтэй	байх
•	 BlackBerry	OS	5.0	болон	түүнээс	дээш	үйлдлийн	системтэй	байх
•	 Mobile	network	/2G,	3G/	тохиргоог	өөрийн	гар	утсандаа	хийсэн	байх,	эсвэл	WiFi-аар	интернэтэд	холбогдсон	байх.

1.4 ГАР УТСАНД СУУЛГАХ ЗААВАР

Blackberry Android iOS

° Blackberry app world-д	нэвтэрнэ;
°	Search	цэснээс	MobiXpress	гэж	хайна;
°	Хайлтын	дүнд	гарсан	аппликэйшн	дээр	дарна;
° Download товч дээр дарж суулгана.

° Play Store-д	нэвтэрнэ;
°	Search	цэснээс	MobiXpress	гэж	хайна;
°	Хайлтын	дүнд	гарсан	аппликэйшн	дээр	дарна;
° Download товч дээр дарж суулгана.

° Аpp Store-д	нэвтэрнэ;
°	Search	цэснээс	MobiXpress	гэж	хайна;
°	Хайлтын	дүнд	гарсан	аппликэйшн	дээр	дарна;
° Install товч дээр дарж суулгана.
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ХОЁР.  АППЛИКЕЙШН АШИГЛАХ ЗААВАР
Ухаалаг хэтэвч аппликейшн нь дараах бүтэцтэй байна.

Ухаалаг хэтэвч аппликейшн нь

    » Нэгж цэнэглэлт
    » Мөнгөн шилжүүлэг
    » Худалдан авалт
    » Билл төлөлт
    » Easy Pay
    » Лавлах
    » Шинэчлэх
    » Тан код авах гэсэн үндсэн цэсүүдтэй.

Мөн аппликейшний доод хэсэгт

    » Мэдээлэл
    » Байршил 
    » Тусламж 
				»	Үйлчилгээ	гэсэн	туслах	цэсүүдтэй.
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Та	“УХААЛАГ	ХЭТЭВЧ“-с	гүйлгээ	хийх	бүртээ	нууцлал	бүхий	4	оронтой	тооноос	бүрдсэн	ПИН КОД ашиглах бөгөөд энэ нь 
нэвтрэх нууц үгээс ялгаатай байна.

САНАМЖ: Пин кодоо 3 удаа буруу оруулсан тохиолдолд таны эрх түр хаагдахыг анхаарна уу.!



2.1 НЭВТРЭХ БОЛОН ГАРАХ

Харилцагч утасныхаа дугаарыг оруулна

MobiXpress	үйлчилгээний	интернэт	хуудсанд	
нэвтрэх  нууц үгээ оруулна

“НЭВТРЭХ”  товч дээр дарж аппликейшнд 
нэвтэрнэ

Нууц үг гэж юу вэ?	-	MobiXpress	үйлчилгээний	интернэт	хуудсанд	нэвтрэх	том	жижиг	үсэг,	тоо	зэргийг	агуулсан	нууц	үг	юм.
Нууц үгээ мартсан бол яах вэ? -	Өөрт	ойрхон	Мобикомын	салбарт	цахим	үнэмлэх,	гар	утастайгаа	ирж	шинээр	үүсгүүлэх	боломжтой.

САНАМЖ: “ГАРАХ” товчийг дарж гараагүй тохиолдолд аппликейшн нь хэрэглэгчийн утасны дугаар болон нууц үгийг 
санах бөгөөд аппликейшн дээр үйлдэл хийхгүй 15 минут болоход автоматаар салгагдана.

“ГАРАХ” товч дээр дарж аппликейшнээс бүрэн 
гарна
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         2.2 НЭГЖ ЦЭНЭГЛЭЛТ

MobiXpress	үйлчилгээг	ашиглан	өөрийнхөө	болон	ойр	дотны	хүмүүсийнхээ	урьдчилсан	төлбөрт	дугаарыг	нэгжээр	цэнэглэх	
үйлчилгээ.

2.2.1 ӨӨРИЙН ДУГААРЫГ ЦЭНЭГЛЭХ

Нэгж цэнэглэлт хэсгээс
“Өөрийн	дугаар”-г	сонгоно

4 оронтой пин кодоо 
оруулна

Нэгжийн төрлөө сонгоно

“ХҮСЭЛТ	ИЛГЭЭХ” товчийг 
дарна

“Илгээх” товчийг дарж 
хүсэлтээ баталгаажуулна

САНАМЖ: Эхний удаа гүйлгээ хийхэд MobiXpress үйлчилгээний пин кодоо оруулах бөгөөд үргэлжлүүлэн гүйлгээ хийхэд 
дахин пин код оруулах шаардлагагүй. Ашиглаагүй 15 минут болсон тохиолдолд аппликейшнээс автоматаар гарна.
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2.2.2 БУСДЫН ДУГААРЫГ ЦЭНЭГЛЭХ  

Нэгж цэнэглэлт хэсгээс
“Бусдын	дугаар”-г	сонгоно

4 оронтой пин кодоо 
оруулна

Нэгжээр цэнэглэх утасны 
дугаараа оруулна

“ХҮСЭЛТ	ИЛГЭЭХ” товчийг 
дарна “Илгээх” товчийг дарж 

хүсэлтээ баталгаажуулна

Нэгжээр цэнэглэх хүнийхээ утасны дугаарыг өөрийн утасны дугаарын жагсаалтаасаа шууд сонгох боломжтой.

САНАМЖ: Эхний удаа гүйлгээ хийхэд MobiXpress үйлчилгээний пин кодоо оруулах бөгөөд үргэлжлүүлэн гүйлгээ хийхэд 
дахин пин код оруулах шаардлагагүй. Ашиглаагүй 15 минут болсон тохиолдолд аппликейшнээс автоматаар гарна.
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         2.3 МӨНГӨН ШИЛЖҮҮЛЭГ

MobiXpress	үйлчилгээг	ашиглан	гар	утаснаас	гар	утсанд,	утасны	дугаараар	мөнгө	шилжүүлэх	үйлчилгээ.

Мөнгөн шилжүүлэг хэсгээс
“Бусдын	данс	руу”-г	сонгоно

“ХҮСЭЛТ	ИЛГЭЭХ” товчийг 
дарна

4 оронтой пин кодоо 
оруулна

Мөнгө шилжүүлэх утасны 
дугаараа оруулна

Шилжүүлэх мөнгөн дүнгээ 
оруулна

“Илгээх” товчийг дарж 
хүсэлтээ баталгаажуулна

Гүйлгээний утгаа оруулна

Мөнгө шилжүүлэх хүнийхээ утасны дугаарыг өөрийн утасны дугаарын жагсаалтаасаа шууд сонгох боломжтой.
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САНАМЖ: Эхний удаа гүйлгээ хийхэд MobiXpress үйлчилгээний пин кодоо оруулах бөгөөд үргэлжлүүлэн гүйлгээ хийхэд 
дахин пин код оруулах шаардлагагүй. Ашиглаагүй 15 минут болсон тохиолдолд аппликейшнээс автоматаар гарна.!



         2.4 ХУДАЛДАН АВАЛТ

MobiXpress	үйлчилгээний	таних	тэмдэг	бүхий	худалдаа	үйлчилгээний	байгууллагуудаар	үйлчлүүлсэн	төлбөрөө	гар	утсаараа	
төлөх үйлчилгээ.

4 оронтой пин кодоо оруулна

Мөнгө шилжүүлэх утасны дугаараа оруулна

Мөнгөн дүнгээ оруулна

“Илгээх” товчийг дарж хүсэлтээ баталгаажуулна

Гүйлгээний утгаа оруулна

“ХҮСЭЛТ	ИЛГЭЭХ” товчийг дарна
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САНАМЖ: Эхний удаа гүйлгээ хийхэд MobiXpress үйлчилгээний пин кодоо оруулах бөгөөд үргэлжлүүлэн гүйлгээ хийхэд 
дахин пин код оруулах шаардлагагүй. Ашиглаагүй 15 минут болсон тохиолдолд аппликейшнээс автоматаар гарна.!



         2.5 БИЛЛ ТӨЛӨЛТ

Дараа	төлбөрт	хэрэглэгч	MobiXpress	үйлчилгээг	ашиглан	ярианы	төлбөрөө	төлөх	үйлчилгээ.

4 оронтой пин кодоо оруулна

Мөнгөн дүнгээ оруулна

Гүйлгээний утгаа оруулна

“ХҮСЭЛТ	ИЛГЭЭХ” товчийг дарна

“Илгээх” товчийг дарж хүсэлтээ баталгаажуулна
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САНАМЖ: Эхний удаа гүйлгээ хийхэд MobiXpress үйлчилгээний пин кодоо оруулах бөгөөд үргэлжлүүлэн гүйлгээ хийхэд 
дахин пин код оруулах шаардлагагүй. Ашиглаагүй 15 минут болсон тохиолдолд аппликейшнээс автоматаар гарна.!



         2.6 EASY PAY

MobiXpress	үйлчилгээг	ашиглан	хүссэн	үедээ	интернэт,	ярианы	карт	болон	хэрэглээний	төлбөрөө	гар	утсаараа	төлөх	үйлчилгээ.	
Одоогоор Улуснэт болон Мобинэтийн үйлчилгээний төлбөрүүдээ төлөх боломжтой бөгөөд цаашид байгууллагуудын жагсаалт 
нэмэгдсээр байх болно.

Улуснэтийн үйлчилгээнд:

				»	U-Like:	Хурд,	хэрэглээний	хязгаарлалтгүй	урьдчилсан	төлбөрт	үйлчилгээ				
    » Be4U: Зөвхөн Moбикомын “BE”-ийн	хэрэглэгчдэд	зориулсан	хэрэглээний	хязгаарлалтгүй		 	
       урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээ
     

Moбинэтийн үйлчилгээнд:

    » Глобус: Олон улсын ярианы үйлчилгээ
				»	MNP75:	Интернэтэд	суурилсан	суурин	утас
				»	Wifi:	Утасгүй	интернэт	(Зөвхөн	сүлжээ	орсон	газруудад)
				»	Интернэт:	Өндөр	хурдны	өрхийн	интернэтийн	үйлчилгээ
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2.6.1 ULUSNET 

MobiXpress-ийн	харилцагч	Улуснэтийн	бүх	төрлийн	урьдчилсан	төлбөрт	үйлчилгээний	цэнэглэгч	картуудыг	гар	утаснаасаа	
худалдан авах үйлчилгээ.

Үйлчилгээний	төрлөө	
сонгоно

“ХҮСЭЛТ	ИЛГЭЭХ” товчийг 
дарна

Цэнэглэгч картын төрлөө 
сонгоно

Интернэтийн	эрх	очих	
утасны дугаарыг оруулна

“Илгээх” товчийг дарж 
хүсэлтээ баталгаажуулна

4 оронтой пин кодоо 
оруулна 
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САНАМЖ: Эхний удаа гүйлгээ хийхэд MobiXpress үйлчилгээний пин кодоо оруулах бөгөөд үргэлжлүүлэн гүйлгээ хийхэд 
дахин пин код оруулах шаардлагагүй. Ашиглаагүй 15 минут болсон тохиолдолд аппликейшнээс автоматаар гарна.!



2.6.2 MOBINET 

Цэнэглэх төрлөө сонгоно
Картын төрлөө сонгоно

4 оронтой пин кодоо 
оруулна

“ХҮСЭЛТ	ИЛГЭЭХ” товчийг 
дарна

“Илгээх” товчийг дарж 
хүсэлтээ баталгаажуулна

Globus	card-ыг	сонгосон	нөхцөлд	таны	утсанд	картын	дансны	дугаар,	нууц	дугаар	мессежээр	ирэх	бөгөөд	та	тухайн	дугаарыг	ашиглан	хүссэн	
утаснаасаа	олон	улсын	дуудлага	хийнэ.	Харин	Globus	easy-ыг	сонгосон	нөхцөлд	таны	утасны	Globus	Express	дансанд	шууд	цэнэглэгдэх	бөгөөд	
зөвхөн цэнэглэсэн утаснаасаа олон улсын дуудлага хийнэ.
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САНАМЖ: Эхний удаа гүйлгээ хийхэд MobiXpress үйлчилгээний пин кодоо оруулах бөгөөд үргэлжлүүлэн гүйлгээ хийхэд 
дахин пин код оруулах шаардлагагүй. Ашиглаагүй 15 минут болсон тохиолдолд аппликейшнээс автоматаар гарна.

Мобинэтийн бүх төрлийн урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний эрхүүдийг гар утсаараа худалдаж авах.

а. ГЛОБУС: Олон улсын яриа

!



Картын төрлөө сонгоно

MNP75-н	дугаараа	оруулна

4 оронтой пин кодоо оруулна

“ХҮСЭЛТ	ИЛГЭЭХ” товчийг дарна

“Илгээх” товчийг дарж хүсэлтээ баталгаажуулна

б. MNP75: Интернэтэд	суурилсан	суурин	утас
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САНАМЖ: Эхний удаа гүйлгээ хийхэд MobiXpress үйлчилгээний пин кодоо оруулах бөгөөд үргэлжлүүлэн гүйлгээ хийхэд 
дахин пин код оруулах шаардлагагүй. Ашиглаагүй 15 минут болсон тохиолдолд аппликейшнээс автоматаар гарна.!



Үйлчилгээ	авах	байршлаа
сонгоно

Картын төрлөө сонгоно

4 оронтой пин кодоо 
оруулна

“ХҮСЭЛТ	ИЛГЭЭХ” товчийг 
дарна

“Илгээх” товчийг дарж 
хүсэлтээ баталгаажуулна

в. WIFI: Утасгүй, хөдөлгөөнт интернэт
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САНАМЖ: Эхний удаа гүйлгээ хийхэд MobiXpress үйлчилгээний пин кодоо оруулах бөгөөд үргэлжлүүлэн гүйлгээ хийхэд 
дахин пин код оруулах шаардлагагүй. Ашиглаагүй 15 минут болсон тохиолдолд аппликейшнээс автоматаар гарна.!



г. ИНТЕРНЭТ: Гэрлийн хурдыг гэрт тань мэдрүүлнэ

Интернэт	хэсгээс	үйлчилгээ	авах	байршлаа	сонгон	доорх	зааврын	дагуу	төлбөрөө	төлнө.

Үйлчилгээний	төрлөө	
сонгоно

“ХҮСЭЛТ	ИЛГЭЭХ” товчийг 
дарна

Үйлчилгээний	хурдаа	
сонгоно

Үйлчилгээний	хугацааг	
сонгоно

“Илгээх” товчийг дарж 
хүсэлтээ баталгаажуулна

Хэрэглэгчийн нэрээ 
оруулна

4 оронтой пин кодоо 
оруулна
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САНАМЖ: Эхний удаа гүйлгээ хийхэд MobiXpress үйлчилгээний пин кодоо оруулах бөгөөд үргэлжлүүлэн гүйлгээ хийхэд 
дахин пин код оруулах шаардлагагүй. Ашиглаагүй 15 минут болсон тохиолдолд аппликейшнээс автоматаар гарна.!



        2.7 ЛАВЛАХ 

“Үлдэгдэл	шалгах”-г	сонгоно

4 оронтой пин кодоо 
оруулна

“ХҮСЭЛТ	ИЛГЭЭХ” товчийг 
дарна

“Ok” товчийг дарна

“УХААЛАГ ХЭТЭВЧ” -с	MobiXpress	дансны	үлдэгдэл	болон	сүүлийн	3	гүйлгээний	мэдээллээ	харах	үйлчилгээ.

2.7.1 ҮЛДЭГДЭЛ ШАЛГАХ:
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САНАМЖ: Эхний удаа гүйлгээ хийхэд MobiXpress үйлчилгээний пин кодоо оруулах бөгөөд үргэлжлүүлэн гүйлгээ хийхэд 
дахин пин код оруулах шаардлагагүй. Ашиглаагүй 15 минут болсон тохиолдолд аппликейшнээс автоматаар гарна.!



“Сүүлийн	гүйлгээ”-г	сонгоно

“ХҮСЭЛТ	ИЛГЭЭХ” товчийг 
дарна

4 оронтой пин кодоо 
оруулна

2.7.2 СҮҮЛИЙН ГҮЙЛГЭЭ:

“Ok” товчийг дарна
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САНАМЖ: Эхний удаа гүйлгээ хийхэд MobiXpress үйлчилгээний пин кодоо оруулах бөгөөд үргэлжлүүлэн гүйлгээ хийхэд 
дахин пин код оруулах шаардлагагүй. Ашиглаагүй 15 минут болсон тохиолдолд аппликейшнээс автоматаар гарна.!



2.8 ШИНЭЧЛЭХ 

“Пин	код	солих”-г	сонгоно

“ХҮСЭЛТ	ИЛГЭЭХ” товчийг 
дарна

4 оронтой пин кодоо 
оруулна

Шинэ пин кодоо дахин 
оруулна

“Ok” товчийг дарна

Шинэ пин кодоо оруулна

MobiXpress	үйлчилгээний	4	оронтой	Пин	кодоо	солих,	данс,	цэнэглэгч	карт	болон	валютыг	шинэчлэх.

2.8.1 ПИН КОД СОЛИХ:

Та пин кодоо сольсон ч аппликейшн 15 минутын турш таны хуучин пин кодыг автоматаар санах тул аппликейшнээс бүрэн гарсны дараа дахин 
нэвтэрч шинэ пин кодоо ашиглаарай.

20

САНАМЖ: Эхний удаа гүйлгээ хийхэд MobiXpress үйлчилгээний пин кодоо оруулах бөгөөд үргэлжлүүлэн гүйлгээ хийхэд 
дахин пин код оруулах шаардлагагүй. Ашиглаагүй 15 минут болсон тохиолдолд аппликейшнээс автоматаар гарна.!



“Шинэчлэх”-г	сонгоно “ХҮСЭЛТ	ИЛГЭЭХ” товчийг 
дарна

2.8.2 ШИНЭЧЛЭХ:

“Ok” товчийг дарна
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САНАМЖ: Эхний удаа гүйлгээ хийхэд MobiXpress үйлчилгээний пин кодоо оруулах бөгөөд үргэлжлүүлэн гүйлгээ хийхэд 
дахин пин код оруулах шаардлагагүй. Ашиглаагүй 15 минут болсон тохиолдолд аппликейшнээс автоматаар гарна.!



       2.9 ТАН КОД АВАХ

Зарим нэр төрлийн худалдан авалтын үйлчилгээнд харилцагчийн гүйлгээг баталгаажуулах зорилгоор ашиглагдах нэг удаагийн 
нууц код.

4 оронтой пин кодоо 
оруулна

“ХҮСЭЛТ	ИЛГЭЭХ” товчийг 
дарна

6 оронтой код таны утсанд 
мессежээр ирнэ. 
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САНАМЖ: Эхний удаа гүйлгээ хийхэд MobiXpress үйлчилгээний пин кодоо оруулах бөгөөд үргэлжлүүлэн гүйлгээ хийхэд 
дахин пин код оруулах шаардлагагүй. Ашиглаагүй 15 минут болсон тохиолдолд аппликейшнээс автоматаар гарна.!



2.10 НЭМЭЛТ БОЛОМЖУУД

Ухаалаг	хэтэвч	аппликейшнээс	MobiXpress	үйлчилгээний	талаарх	хамгийн	сүүлийн	үеийн	мэдээ	мэдээлэл,	гэрээт	хамтрагч,	
төлөөлөгчдийн байршил, цагийн хуваарь, утасны дугаар, ашиглах заавар гэх мэт үйлчилгээтэй холбоотой бүх төрлийг 
мэдээллийг авах боломжтой.

Мэдээлэл:

MobiXpress	үйлчилгээний	
талаарх хамгийн сүүлийн 
үеийн дэлгэрэнгүй мэдээ 
мэдээлэл

Байршил:

Гэрээт хамтрагч, 
төлөөлөгчдийн байршил, 
цагийн хуваарийг 
харахаас гадна шууд 
утсаар холбогдох

Тусламж: 

Аппликейшнийг 
ашиглах гарын авлага, 
үйлчилгээний талаарх 
зөвлөмж болон 2255 
лавлах шугамын 
үйлчилгээний зөвлөхтэй 
шууд утсаар холбогдох
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ГУРАВ. ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ

№ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨРӨЛ ШИМТГЭЛ / ХУРААМЖ 
(Төгрөгөөр)

ХАРИЛЦАГЧИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНД:

1 Данс нээх Үнэгүй

2 Өөрийн	дугаарыг	нэгжээр	цэнэглэх 100₮

3 Бусдын дугаарыг нэгжээр цэнэглэх 100₮

4 Мөнгөн шилжүүлэг 200₮

5 Худалдан авалт Үнэгүй

6 Билл төлөлт 100₮

7 Бэлэн орлого Үнэгүй

8 Бэлэн зарлага 200₮

9 Үлдэгдэл	шалгах Үнэгүй

10 Сүүлийн	3-н	гүйлгээ	шалгах 50₮

ГЭРЭЭТ ХАМТРАГЧИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНД:

1 Данс нээх Үнэгүй

2 Борлуулалтын орлогын шимтгэл Гэрээгээр харилцан тохиролцож тухай бүр тогтооно

ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНД:

1 Данс нээх Үнэгүй
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ДӨРӨВ. АСУУЛТ ХАРИУЛТ

MobiXpress үйлчилгээнд хэрхэн бүртгүүлэх вэ?

Дугаарын албан ёсны эзэмшигч өөрийн биеэр гар утас, цахим үнэмлэхтэйгээ өөрт ойрхон Мобикомын дурын салбарт ирж 
MobiXpress	үйлчилгээнд	үнэ	төлбөргүй	бүртгүүлнэ.	

Нууцлалыг хэрхэн хангах вэ?

MobiXpress	үйлчилгээ	нь	олон	улсад	дэлгэрч	буй	дэвшилтэт	технологид	суурилсан	шинэ	үйлчилгээ	бөгөөд		маш	өндөр	
нууцлалаар хамгаалагдсан програм хангамж ашигладаг. Харилцагчийн гүйлгээний аюулгүй байдлыг хамгаалах зорилгоор 
MobiXpress	үйлчилгээний	интернэт	хуудас	болон	“Ухаалаг	Хэтэвч”	аппликейшнд	нэвтрэх	том,	жижиг	үсэг,	тоо	агуулсан	НУУЦ	
ҮГ,	гүйлгээ	бүрээ	удирдах	4	оронтой	тооноос	бүрдэх	ПИН	КОД-ыг	ашиглах	бөгөөд	харилцагч	хүссэн	үедээ	кодоо	солих	
боломжтой.

ПИН кодоо буруу оруулаад блоклосон бол яах вэ? 

Та	3	удаа	ПИН	кодоо	буруу	оруулбал	үйлчилгээний	эрх	түр	хаагдана.	Энэ	тохиолдолд	та	2255	дугаарт	залган	эрхээ	
сэргээлгэх боломжтой. Харин та пин код болон нууц үгээ мартсан бол өөрийн биеэр иргэний үнэмлэхтэйгээ Мобикомын 
үйлчилгээний	төв,	салбарууд	дээр	ирж	ПИН	код	болон	нууц	үгээ	шинээр	үүсгүүлэх	боломжтой.

Гүйлгээ хийхэд дээд хязгаар гэж байх уу?

Харилцагч аль ч гүйлгээг хийхэд нэг удаагийн гүйлгээний дээд хязгаар нь 300,000₮, өдөрт хийх гүйлгээний дээд хязгаар нь 
1,000,000₮ байна.



Цахим дансандаа хэрхэн орлого хийх болон зарлага гаргах вэ?

Мобикомын	дурын	салбар	болон	MobiXpress	үйлчилгээний	төлөөлөгчдөд	хандан	цахим	дансандаа	орлого	хийх,	зарлага	
гаргах	боломжтой.	Төлөөлөгчдийн	байршил,	цагийн	хуваарийг	аппликейшний	БАЙРШИЛ	хэсгээс	болон	2255	лавлах	
утаснаас 24 цагийн турш үнэ төлбөргүй лавлаарай.

Мөн	та	МobiXpress	дансандаа	мөнгө	байршуулахдаа	доорх	банкны	данс	руу	гүйлгээ	хийн	цэнэглэх	боломжтой.
	 А)			Мобайл	банк	ашиглан	гүйлгээ	хийвэл	гүйлгээний	утга	дээр	зөвхөн	утасны	дугаарыг	бичнэ.		Жнь:	9xxxxxxx	
	 Б)			Интернэт	банкаар	эсвэл	банкин	дээр	очиж	теллерээр	гүйлгээг	хийлгэвэл	гүйлгээний	утга	дээр	МobiXpress	данс		
	 							эзэмшигчийн	овог	нэр,		регистрийн	дугаар,	утасны	дугаарыг	бичнэ.	Жнь:	Доржийн	Бат,		КН76010101,	9xxxxxxx	

Санамж:	Ажлын	өдрүүдийн	9:00-17:00	цагийн	хооронд	шилжүүлсэн	мөнгө	тухайн	өдөртөө,		бусад	үед		дараагийн	ажлын	
өдрийн	10:30	цагаас	өмнө	таны	MobiXpress	дансанд	орно.
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