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 Шинэ хэрэглэгч болох

 SMS PAY үйлчилгээ

 Төлбөр төлөх боломжууд

│бусад сүлжээнээс



 Үүрэн холбооны дугаарынхаа төлбөр дээр нэмж төлөх боломжтой.

Мөн урьдчилсан төлбөрт өрхийн интернэт үйлчилгээний хэрэглэгч дараа төлбөрт
үйлчилгээ рүү шилжих боломжтой.

УРЬДЧИЛСАН ТӨЛБӨРТ ХЭРЭГЛЭГЧ

Үйлчилгээний үндсэн салбарт бичиг баримттайгаа ирээд интернэт
холболтын захиалга өгөх боломжтой.

Та холболтын захиалгыг онлайнаар дарж өгөх боломжтой. 

Та гэртээ бэлэн мөнгөгүй байсан ч холболт хийж буй инженер танд карт
уншигч (card swipe) –аар үйлчилнэ.

Таны интернэт холболтын захиалгыг зуны улиралд 9:00-19:00, өвлийн
улиралд 9:00-21:00 цагийн хооронд хийж гүйцэтгэнэ.

Үйлчилгээний нэгдсэн төв 2222 лавлах руу холбогдож, захиалга өгснөөр
манай инженерүүд интернэт холболтыг түргэн шуурхай хийж өгөх болно.

│ШИНЭ ХЭРЭГЛЭГЧ БОЛОХ

ДАРАА ТӨЛБӨРТ ХЭРЭГЛЭГЧ

Та дараа төлбөрт өрхийн интернэтийн хэрэглэгч болохыг хүсвэл
үйлчилгээний салбарт бичиг баримттайгаа ирж интернэт холболтын
захиалга өгнө.

Дараа төлбөрт өрхийн интернэтийн хэрэглэгч болсноор:



• Мобикомын УТ үйлчилгээний хэрэглэгч нэгжээр худалдан авах боломжтой.
• Үйлчилгээний хугацаа 14 ба түүнээс бага хоногтоо орсон, хугацаа дууссан

хэрэглэгчид ашиглана.
• Нэвтрэх нэр /username/-ээ үйлчилгээний гэрээнээс харах эсвэл 2222-т хандаж асуух

боломжтой.
• Хэрэглэгч интернэтийн хурд солих, сунгах боломжгүй, зөвхөн одоо ашиглаж буй

хурд, үнэ тарифын дагуу үйлчилгээг сунгана.
• Тринити, FTTH багцын хэрэглэгч SMS pay үйлчилгээг ашиглах боломжгүй.

Мобинетийн өрхийн интернэт үйлчилгээний хэрэглэгч Мобикомын урьдчилсан
төлбөрт дугаарыг ашиглан хүссэн үедээ үйлчилгээний хугацаагаа мессэж илгээн 1, 3,
6, 12 сараар сунгах боломжтой.

SMS PAY ҮЙЛЧИЛГЭЭ

1. Мобикомын урьдчилсан төлбөрт дугаараас хэрэглэгчийн нэр {Usermame} болон
төлбөр төлөх сарын харгалзах сонголтыг {Code} бичээд 591 тусгай дугаарт
мессэжээр илгээнэ.

SMS PAY ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ХУДАЛДАН АВАХ 3 ХЯЛБАР АЛХАМ

2. Үйлчилгээний эрхээ баталгаажуулан данснаас гүйлгээ хийхийг зөвшөөрч байвал
Agree гэсэн мессэжийг 591 тусгай дугаарт мессэжээр илгээнэ.

3. Үйлчилгээний эрх сонгосон сарын дагуу амжилттай сунгагдсан талаар мессэж
хүлээн авна.

│SMS PAY ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Username  Code
Agree

1.
2.

591
Сунгах сар Илгээх код

1 сараар 1m

3 сараар 3m

6 сараар 6m

12 сараар 12m

Санамж:
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Та банкны карт ашиглан онлайнаар төлбөрөө төлөх боломжтой.

АЛХАМ 1 АЛХАМ 2

АЛХАМ 3 АЛХАМ 4

WWW.MOBICOM.MN ВЭБЭЭР ТӨЛБӨР ТӨЛӨХ ЗААВАР

│ ВЭБЭЭР ТӨЛБӨР ТӨЛӨХ 

Онлайн салбар →Төлбөр төлөх → Өрхийн 
интернэт гэж сонгоод Хэрэглэгчийн нэр оруулна.

Төлбөр төлөх Хурд, сараа сонгоно.

Миний сагс–руу оруулаад Тооцоо хийх
дээр дарна.

Банк болон candy онооноосоо хасах төлбөрийн 
хэрэгслээ сонгоод Төлбөр төлөх дээр дарна.

http://www.mobicom.mn/


│ ВЭБЭЭР ТӨЛБӨР ТӨЛӨХ 

АЛХАМ 5 АЛХАМ 6

Банкны картын мэдээллээ оруулаад 
Төлбөр хийх/Do payment дээр дарна.

Гүйлгээ хийх нууц кодоо оруулаад 
Төлбөр хийх/Do payment дээр дарна. 

Хэрэглэгч одоогийн ашиглаж байгаа багцаараа сунгалт хийх боломжтой.
Интернэт PIN код - тухайн гүйлгээ хийж байгаа банкнаас авсан 4 оронтой код



Хэрэглэгч та өөрт ойр байрлах ХХБ, Голомт, ХААН, Төрийн банкны салбар дээр
очиж Мобинэтийн данс руу төлбөрөө шилжүүлэх боломжтой.
Мөн ХХБ, ХААН, Голомт, Төрийн банкны мобайл банк үйлчилгээг ашиглан гар
утсаараа төлбөрөө төлөх боломжтой.

Хүлээн авагч байгууллага: Мобинэт ХХК, 

Гүйлгээний утга: Хэрэглэгчийн нэр, гэрээ болон утасны дугаараа тодорхой бичнэ.

Банкны нэр Дансны дугаар

Худалдаа хөгжлийн банк 452533612

Голомт банк 2715001135

ХААН банк 5077137076

Төрийн банк 10220011783

Мобикомын УБ болон ОН (Дорнод, Шарын гол, Сэлэнгэ Хөтөл, Өвөрхангай,
Багануур салбарууд)-ын үйлчилгээний салбаруудаар Мобинэт интернэт
үйлчилгээний төлбөрөө төлнө. Үйлчилгээний салбаруудын байршил болон цагийн
хуваарийн мэдээллийг https://www.mobicom.mn/mn/branches -с мэдэх боломжтой.

МОБИКОМЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ САЛБАРААР ТӨЛБӨР ТӨЛӨХ ЗААВАР

БАНКААР ТӨЛБӨР ТӨЛӨХ ЗААВАР

│ САЛБАРААР, БАНКААР ТӨЛБӨР ТӨЛӨХ 

https://www.mobicom.mn/mn/branches


MobiXpress ҮЙЛЧИЛГЭЭГЭЭР ТӨЛБӨР ТӨЛӨХ ЗААВАР

My Mobi цэснээс MobiXpress
цэсийг сонгоно.

Easy pay дэд цэсийг сонгоно. MobiNet дэд цэсийг сонгоно.

Үйлчилгээний төрлөө сонгоно. Үйлчилгээ авах байршлаа сонгоно. Үйлчилгээний багцаа сонгоно.

АЛХАМ 1 АЛХАМ 2 АЛХАМ 3

АЛХАМ 4 АЛХАМ 5 АЛХАМ 6

│ MOBIXPRESS-Р ТӨЛБӨР ТӨЛӨХ 



Үйлчилгээний хурдаа сонгоно. Интернэтэд нэвтрэх 
хэрэглэгчийн нэрээ оруулна.

Үйлчилгээг сунгах хугацаагаа 
сонгоно.

Оруулсан мэдээллээ 
баталгаажуулна.

MobiXpress үйлчилгээний Пин 
кодоо оруулж гүйлгээг дуусгана.

АЛХАМ 7 АЛХАМ 8 АЛХАМ 9

АЛХАМ 10 АЛХАМ 11 АЛХАМ 12

Гүйлгээ хийгдсэн 
мэдээлэл ирнэ.

MobiXpress ҮЙЛЧИЛГЭЭГЭЭР ТӨЛБӨР ТӨЛӨХ ЗААВАР

│ MOBIXPRESS-Р ТӨЛБӨР ТӨЛӨХ 



Төрийн банкны салбараар дамжуулан Мобинэтийн төлбөрөө орон сууцны 
төлбөртэйгээ хамт төлөх боломжтой.

Хэрэглэгч таны оршин суудаг
хаягийн дагуу өрхийн интернэт
үйлчилгээний дараа сарын
суурь хураамжийн төлбөр нь
орон сууцны төлбөр дээр
давхар нэхэмжлэгдэнэ.

Таны орон сууцны төлбөр дээр
Мобинэтийн өрхийн интернэт
үйлчилгээний төлбөр давхар
тооцогдсон эсэхийг нягталж
банкны ажилтнаас тодруулсны
үндсэн дээр төлбөрөө нэг дор
төлөх эсэхээ шийдээрэй.

Төлбөрийн нэхэмжлэх Төлбөр төлөх

Үйлчилгээний хугацаа нь дуусч байгаа, 14 болон түүнээс бага хоногтоо орсон 
тохиолдолд үйлчилнэ.

ТӨРИЙН БАНКААР ТӨЛБӨР ТӨЛӨХ ЗААВАР

│ ОРОН СУУЦНЫ ТӨЛБӨРТЭЙ ХАМТ ТӨЛӨХ 


