
ҮҮРЭН ХОЛБООНЫ ДАТА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ

/Хувь хэрэглэгч/

НЭГ.ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ

1.1     Багцын сарын хураамж
1.1.1 Багцын  сарын  хураамж нь энэхүү нөхцөлийн хугацаанд 

хөдөлгөөнт Интернэт үйлчилгээ ашигласны төлбөр бөгөөд 
багцын эрх дуусахад хэрэглэгчийн дата үйлчилгээ  хаагдахгүй ба 
дата хэрэглээ нь Хавсралт 1.3-т заасан задгай хэрэглээний 
тарифаар тооцогдоно. 

1.1.2  Багцын сарын хураамж нь доорх нөхцөлүүдээс бусад тохиолдолд 
хэрэглэгчийн хэрэглээ хийсэн эсэхээс үл хамааран сар бүр 
заавал нэхэмжлэгдэнэ. Үүнд:
1.1.2.1  Хэрэглэгч дугаар хадгалуулах үйлчилгээ авсан;
1.1.2.2  Хууль болон гэрээнд заасны дагуу үйлчилгээ үзүүлэгчийн 
санаачлагаар хэрэглэгчийн үйлчилгээг бүхэлд нь зогсоосон.
1.1.2.3 Хэрэглэгч албан ёсоор үйлчилгээ үзүүлэгчид хандаж 
үйлчилгээг цуцалсан.

1.1.3  Хугацаатай нөхцөлөөр үйлчилгээ авсан хэрэглэгчид 1.1.2  заалт 
хамаарахгүй. 

1.2     Багцад дагалдах үйлчилгээний эрх
1.2.1 Шинэ хэрэглэгч сарын дундуур гэрээ байгуулсан тохиолдолд 

багцын сарын хураамжийг тухайн сарын үлдэгдэл хоногт 
дүйцүүлэн нэхэмжлэх бөгөөд багцад дагалдах хэрэглээний 
эрхийг бүтэн олгоно.

1.2.2 Хугацаатай нөхцөлөөр үйлчилгээ авсан хэрэглэгч үйлчилгээг 
хугацаанаас өмнө цуцлах бол гар утас, төхөөрөмжийн үндсэн 
үнээс өмнө төлөгдсөн дүнг хасч зөрүү төлбөрийг (ашигласан 
сараас хамаарч зөрүү төлбөр буурна)  төлнө.

1.2.3  Багцад  дагалдах  үйлчилгээний  эрх  нь  зөвхөн  тухайн сардаа 
үйлчлэх бөгөөд хэрэглэгч бүрэн ашиглаагүй тохиолдолд 
дараагийн сард шилжихгүй.   

1.2.4  Дата   багцууд   нь   зөвхөн   үйлчилгээ   үзүүлэгчийн   2G;  3.5G; 
4G сүлжээнд ашигласан хэрэглээнд хамаарна.

ХОЁР. ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУГАЦАА

2.1     Дата үйлчилгээ нь сар  сараар сунгагдах  эсхүл хугацаатай гэсэн 2 
төрөл байна.

2.2    Дата   үйлчилгээний   хугацаатай   төрөлд   дараах   хэрэглэгч 
хамаарна. Үүнд:

2.2.1 Гар утас, төхөөрөмж зээлээр авсан хэрэглэгч үйлчилгээний 
нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрч, талууд гарын үсэг зурж 
баталгаажуулан хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн 12 сарын 
хугацаанд үргэлжилнэ.

ГУРАВ. ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЭРХ ҮҮРЭГ
3.1    Хэрэглэгч  нь үүрэн холбооны үйлчилгээний дараа төлбөрт дата 

дугаар болон сим картыг үйлчилгээний хүчин төгөлдөр хугацаанд 
эзэмших эрхтэй байна.

3.2   Хэрэглэгч  аливаа  үйлчилгээ  болон  дугаарын  дэлгэрэнгүй 
мэдээлэл авахад зөвхөн өөрийн биеэр цахим үнэмлэхтэйгээ 
үйлчилгээний салбарт ирнэ. Үйлчилгээ үзүүлэгч нь хэрэглэгчийг 
өөрийн биеэр ирэх боломжгүй бол нотариатаар баталгаажуулсан 
итгэмжлэлийг үндэслэн зөвхөн итгэмжлэлд заасан үйлчилгээг 
итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчид үзүүлнэ.

3.3   Хэрэглэгч  нь тодорхой шалтгааны улмаас өөрийн биеэр ирэх 
боломжгүй тохиолдолд үйлчилгээ үзүүлэгчийн журамд заасан 
үйлчилгээнүүдийг өөрийн баталгаат и-мэйл хаягаас хүсэлт илгээн 
авах эрхтэй. 

3.4     Хэрэглэгч   өөрийн   баталгаат   и-мэйл   хаягаас  үйлчилгээ  авах 
хүсэлт илгээхдээ баталгаат гарын үсэгтэй өргөдлийг хавсарган, 
үйлчилгээ үзүүлэгчийн журамд заасан нөхцөлийн дагуу 
үйлчилгээ авах үүрэг хүлээнэ.

ДӨРӨВ. ТӨЛБӨР ТООЦОО

4.1      Хэрэглээний алхам
4.1.1  Задгай   хэрэглээний  тариф  нь  эхний 10  килобайт  хүртэлх 

хэрэглээг 10 килобайтын үнээр, 11 дэх килобайтаас эхлэн 1 
килобайтын үнээр тооцно. 

4 Хэрэглээний мэдээлэл.2     
4.2.1  ө  Дата хэрэглээг дараах нөхц лийн дагуу шалгана. Үүнд:

4.2.1.1 592 дугаарт В үсгийг мессэжээр илгээх;
4.2.1.2 *210# меню ашиглах;
4.2.1.3 Мобиком Брэндэд Аппликейшн ашиглах;

4.3     Төлбөрийн нэхэмжлэх
4.3.1  Үйлчилгээ  үзүүлэгч  нь  үйлчилгээний  төлбөрийг сар бүрийн 01-

нээс 31-ний өдрөөр тасалбар болгон дараа сарын 07-ны дотор 
хэрэглэгчээс нэхэмжилнэ.

4.3.2 Төлбөрийн нэхэмжлэх  нь тухайн  сарын  хураамж,  сарын 
хэрэглээний дүнгээс зохих хөнгөлөлтийг хасч тооцсоны дараах 
дүн, өмнөх сарын төлбөрийн үлдэгдэл, гар утас, төхөөрөмжийн 
зээлтэй бол гар утас, төхөөрөмжийн зээлийн төлбөр, НӨАТ 
зэргээс бүрдэнэ.

4.3.3  Хэрэглэгч нь 4.3.1-д заасан төлбөрийг нэхэмжилсэн сарын 20-ны 
дотор үлдэгдэлгүй, бүрэн төлж барагдуулах үүрэгтэй.

4.3.4 Хэрэглэгч нь үйлчилгээний төлбөрийг үйлчилгээ үзүүлэгчийн 
заасан дансанд, үйлчилгээний салбарт бэлнээр, мобайл банк, 
www.mobicom.mn, MobiXpress болон бусад боломжит сувгаар    

ConsD17001

төлнө.
4.3.5  Төлбөрөөс  хаалттай  дугаарын  төлбөр  бүрэн  төлөгдөх  хүртэл 

хэрэглээний дэлгэрэнгүй жагсаалт олгохоос бусад үйлчилгээг 
үзүүлэхгүй. 

4.3.6 Төлбөрөө төлөөгүйн улмаас хаагдсан дугаар үйлчилгээ болон 
төхөөрөмжийн төлбөрөө бүрэн барагдуулсан тохиолдолд 
үйлчилгээний эрх нь нээгдэнэ. 

ТАВ. ХӨНГӨЛӨЛТ, УРАМШУУЛАЛ

5.1     Төлбөрөө хугацаандаа төлсний хөнгөлөлт
5.1.1 Төлбөрөө хугацаандаа төлсний хөнгөлөлт нь тухайн гэрээнд 

үйлчлэх хөнгөлөлт бөгөөд хэрэглэгч төлбөрөө хугацаандаа бүрэн 
төлсөн тохиолдолд уг хөнгөлөлтөд хамрагдана.

5.1.2  Нэхэмжилсэн  төлбөрөө тухайн сарын 20-ны дотор бүрэн төлсөн 
тохиолдолд дараа сарын төлбөрийн НӨАТ тооцоогүй дүнгээс 
хугацаандаа төлсний 5%-ийн хөнгөлөлтийг хасч тооцно.

5.1.3  Хугацаандаа  төлсний  хөнгөлөлтөд гар утас, төхөөрөмж зээлийн 
болон захиалгат үйлчилгээний төлбөрүүд тооцогдохгүй.

ЗУРГАА. НЭМЭЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

6.1     Нэмэлт дата багц
6.1.1 Хэрэглэгч Хавсралт 1.1 болон 1.2 -т заасан дата багцын эрхээ 

дууссан тохиолдолд Хавсралт 1.3-т заасан нэмэлт дата багцыг 
ашиглах боломжтой.  

6.1.2 Хэрэглэгч нэмэлт дата багцыг дараах сувгуудаар идэвхжүүлэх 
боломжтой.
6.1.2.1   592 дугаарт мессэж илгээх;
6.1.2.2   *210# меню ашиглах;
6.1.2.3   Үйлчилгээний салбарт хандах;
6.1.2.4   www.mobicom.mn сайтаас худалдан авах;
6.1.2.5   MobiXpress үйлчилгээ ашиглах;
6.1.2.6   Гэрээт борлуулагчаар цэнэглүүлэх.

6.1.3  Нэмэлт дата багцын хүчинтэй хугацаа нь багц авсан өдрөөс эхлэн 
тоологдох бөгөөд тухайн идэвхжүүлсэн багцын хэмжээгээр 
хязгаарлагдана.

6.1.4 Дата  үйлчилгээний  багцууд  зөвхөн Мобикомын сүлжээнд 
ашиглагдана.

ДОЛОО. ЗАХИАЛГАТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

7.1     Багц солих
7.1.1 Багц  солих  үйлчилгээг  хүсэлт  гаргасан  тухайн өдөр нь 

идэвхжүүлнэ. Багцын сарын хураамжийг тухайн сарын үлдсэн 
хоногт дүйцүүлэн бодож, дагалдах хэрэглээний эрхийг бүтэн 
олгоно.  

7.1.2  Багц солиход  хуучин  багцын үлдэгдэл эрх  устаж,  шинэ багцын 
дагалдах эрх бүтэн олгогдоно.

7.1.3  Хугацаатай  нөхцөлөөр  үйлчилгээ авсан  хэрэглэгч  багц  солих 
үйлчилгээг авах боломжгүй. 

7.2     Гэрээ шилжүүлэх
7.2.1 Гэрээ шилжүүлэх гэж дугаар эзэмших эрхээ өөр хэрэглэгчид 

шилжүүлэхийг хэлэх ба хугацаатай нөхцөлөөр үйлчилгээ авсан 
хэрэглэгч гэрээ шилжүүлэх үйлчилгээг авах боломжгүй.

7.2.2  Гэрээ шилжүүлэх үйлчилгээг хэрэглэгчийн төлбөрийн нэхэмжлэх 
бодогдсоноос хойш тухайн сарын сүүлийн өдөр хүртэлх 
хугацаанд гүйцэтгэх боломжтой.

7.2.3  Хэрэглэгч гэрээ шилжүүлэх үйлчилгээ авахад үйлчилгээг хамгийн 
багадаа 1 сар ашигласан байна.

7.2.4 Гэрээ  шилжүүлэхэд  тухайн  хэрэглэгч  төлбөр  тооцооны 
үлдэгдэлгүй байх шаардлагатай.

7.3     Дугаар солих
7.3.1 Дугаар  солих  гэж  гэрээний  эзэмшигч болон багцын төрлөө 

өөрчлөхгүйгээр дугаараа өөрчлөхийг хэлэх ба хугацаатай 
нөхцөлөөр үйлчилгээ авсан хэрэглэгч дугаараа солих боломжгүй.

7.3.2 Хэрэглэгч дугаар солих үйлчилгээг авах бол хүсэлт гаргасан 
тухайн өдөрт нь үйлчилгээг идэвхжүүлж өгнө.

7.4      Дугаар хадгалах
7.4.1  Дугаар хадгалах үйлчилгээ гэж хэрэглэгчийн хүсэлтээр дугаарын 

үйлчилгээний эрхийг төлбөртэй нөхцөлөөр түр хаах үйлчилгээг 
хэлэх ба хугацаатай нөхцөлөөр үйлчилгээ авсан хэрэглэгч 
дугаараа хадгалах боломжгүй.

7.4.2  Дугаар  хадгалах  хугацааг  хуанлийн бүтэн сараар тооцох бөгөөд 
нэг удаад 12 сараас ихгүй хугацаагаар хадгалах боломжтой. 

7.4.3 12  сар  хадгалсан  дугаарыг 1 сар  ашигласны  дараа  дахин 
хадгалуулах эрх үүснэ.

7.4.4  Тухайн дугаарыг 1 жилд /хуанлийн бүтэн жилээр тооцно/ 3 сар үнэ 
төлбөргүй хадгалуулах эрхтэй.

7.4.5  Хэрэглэгч  3  сараас  их  хугацаагаар   дугаараа   хадгалуулах 
тохиолдолд 4 дэх сараас эхлэн Хавсралт 1.4-т заасан төлбөртэй 
нөхцөлөөр хадгалуулах боломжтой.

7.4.6 3 сараас их хугацаагаар дугаараа хадгалуулах хэрэглэгчийн 
дугаар нь төлбөрийн үлдэгдэлгүй байх шаардлагатай ба дугаар  
хадгалуулах төлбөрөө урьдчилж төлнө. 

7.4.7 Дугаар хадгалуулах үйлчилгээг идэвхжүүлэх нь хэрэглэгчийг
          төлбөр төлөх үүргээс чөлөөлөхгүй.
7.4.8  Шинэ хэрэглэгч  нь  хамгийн   багадаа  3  сар  дугаараа  ашиглаж  



           байж дугаараа хадгалуулах эрхтэй болно.     
7.4.9 Хэрэглэгчийн   дугаар    хадгалах   үйлчилгээг   хүсэлт  

гаргасантухайн өдөрт нь идэвхжүүлж, үйлчилгээний эрхийг бүрэн 
хаана.

7.4.10Хэрэглэгч сарын 1-нээс хойш дугаар хадгалах  үйлчилгээ  авсан 
бол тухайн сард хэрэглээ хийсэн эсэхээс үл хамааран сарын 
хураамжийг бүтэн нэхэмжилж, харгалзах дагалдах хэрэглээний 
эрхийг олгох бөгөөд тухайн сарыг хадгалах хугацаанд оруулж 
тооцохгүй.

7.4.11 Хэрэв тухайн сарын төлбөр  бодогдож  гараагүй  бол /сар бүрийн 
1-нээс 6-ны хооронд/ дараа сард хэрэглэгчээс тухайн сарын 
төлбөрийг нэхэмжлэх бөгөөд хэрэглэгч дараа сарын 20-ны дотор 
төлбөрөө бүрэн барагдуулах үүрэгтэй. 

7.4.12Хэрэглэгчийн хүсэлт гаргасан дугаар хадгалах хугацаа дуусахад 
дараа сарын 1-нд дугаарын эрх автоматаар нээгдэж тухайн  
сарын хураамжийг бүтэн нэхэмжлэх ба харгалзах  дагалдах 
хэрэглээний эрхийг олгоно. 

7.4.13 Дугаар  хадгалах  хугацаа  дуусч   дугаарын   эрх   автоматаар 
нээгдэх үед төлбөрийн үлдэгдэлтэй болон төлбөр төлөх хугацаа 
хэтэрсэн бол төлбөрөөс хаалттай төлөвт шилжих эсвэл 8.2.2-ын 
дагуу  төлбөрөөс цуцлагдана. 

7.4.14 Дугаар хадгалуулах хүсэлт гаргахдаа хэрэглэгч багцад дагалдах 
эрхээ бүрэн ашиглаагүй  бол  үлдэгдэл эрх нь дугаар нээх сард 
нөхөн олгогдохгүй.

7.5     Хэрэглэгчийн хүсэлтээр дугаар нээх 
7.5.1  Хэрэглэгчийн хүсэлт гаргасан өдөр дугаарыг нээх боломжтой.
7.5.2 Сарын  дундуур  дугаар  нээлгэж байгаа тохиолдолд сарын     

хураамжийг сарын үлдсэн өдөрт дүйцүүлэн нэхэмжилж харгалзах   
багцад дагалдах хэрэглээний эрхийг бүтэн олгоно.

7.5.3 Хэрэглэгч  дугаараа  нээлгэх  үед төлбөрийн үлдэгдэлтэй бол  
төлбөрөө бүрэн барагдуулах үүрэгтэй.    

7.6     Хэрэглээний дэлгэрэнгүй жагсаалт гаргах

7.6.1  Хэрэглээний дэлгэрэнгүй  жагсаалт  нь   хэрэглэгчийн   дугаарын 
сүүлийн 3 сарын гарах хэрэглээний ашигласан хэмжээ, огноо, 
бодогдсон төлбөр зэргийг агуулсан мэдээлэл байна.

7.6.2  Тухайн  сарын  хэрэглээний  дэлгэрэнгүй  жагсаалтыг  сарын  01- 
нээс 06-ны өдрийн хооронд гаргах боломжгүй.

7.6.3 Хэрэглэгч дугаараа байгууллагын гэрээнээс хувь хэрэглэгчийн 
гэрээнд шилжүүлсэн бол байгууллагын гэрээн дээрх үеийн 
хэрэглээний дэлгэрэнгүй жагсаалтыг зөвхөн байгууллагын албан 
бичгийн дагуу гаргаж өгнө.

НАЙМ. ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЦУЦЛАХ

8.1     Хэрэглэгчийн хүсэлтээр үйлчилгээ цуцлах
8.1.1  Хэрэглэгч   үйлчилгээ   цуцлах    тухай    саналыг    үйлчилгээ 

үзүүлэгчид ажлын 1 хоногийн өмнө мэдэгдэж үйлчилгээг 
хаалгана.

8.1.2 Хэрэглэгч  үйлчилгээ  цуцлах  өдрийг  хүртэлх  ашигласан   
үйлчилгээний төлөгдөөгүй бүх төлбөрийг төлж барагдуулна.

8.1.3  Үйлчилгээ цуцлах өдөр гэж тухайн сарын билл бодох мөчлөгийн
сүүлийн өдрийг хэлнэ. 

8.1.4 Гар утас, төхөөрөмжийн зээлтэй  хэрэглэгч  гэрээнд  заасан  
хугацаанаасаа өмнө гэрээг цуцлах бол гар утасны үндсэн үнээс 
өмнө төлсөн дүнг хасч, зөрүү төлбөрийг  төлнө. 

8.1.5 Үйлчилгээ цуцлах сарын багцын хураамжийг бүтэн нэхэмжлэн 
дагалдах хэрэглээний эрхийг бүтэн олгоно. 

8.2     Үйлчилгээ үзүүлэгчийн зүгээс үйлчилгээг цуцлах
8.2.1 Төлбөрөө төлөөгүй хэрэглэгчийн  дугаарыг 3 сар  хадгалан 

(төлбөрөөс хаагдсан сар тооцогдохгүй) 4 дэх сарын нэгэнд;
8.2.2 Дугаар хадгалуулах үйлчилгээ авсан хэрэглэгч 4.3.3-т заасан 

хугацаанд төлбөрийн үлдэгдлээ барагдуулаагүй бол дугаар 
автоматаар нээгдэх сард.

Хавсралт 1

Нэмэлт дата багц Хугацаа Үнэ*

100MB 1 хоног 1’000₮

250MB 7 хоног 3’000₮

600MB 15 хоног 6’000₮

1.1GB

30 хоног

11’000₮

2.2GB 15’000₮

5GB 25’000₮

Задгай  хэрэглээний  тариф  (килобайтаар) 0.09₮

1.3  Нэмэлт дата багцын төрөл

1.1   Үйлчилгээний үнэ тариф / Хугацаагүй нөхцөл/

1.2   Үйлчилгээний үнэ тариф / Хугацаатай нөхцөл/

* Үнэ тарифт НӨАТ агуулсан.

ҮҮРЭН ХОЛБООНЫ ДАТА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ

/Хувь хэрэглэгч/

Багц
Барьцаа

Сарын хураамж*
Хэрэглээний хязгаартай Хэрэглээний хязгааргүй

1GB

30’000₮ 100’000₮

10'000₮

2GB 12'000₮

5GB 20'000₮

10GB 29'000₮

20GB 49'000₮

Багц Барьцаа Сарын хураамж*

2GB
0₮

12'000₮

5GB 20'000₮

ConsD17001

1.4   Захиалгат үйлчилгээний төрөл

Захиалгат үйлчилгээний төлбөр*

Багц солих 0₮

Дугаар солих 0₮

Дугаар хадгалах Жилд 3 сар үнэгүй, 4 дэх сараас эхлэн сар бүр 5’000₮

Гэрээ шилжүүлэх, дугаар бүрт 3’000₮

Хэрэглээний дэлгэрэнгүй жагсаалт хэвлэх   1 сарын 1’000₮

Сим карт сэргээх, дугаар бүрт 3’000₮ (Жилд 1 үнэгүй)
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