
НЭГ. ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ

1.1       Багцын ерөнхий нөхцөл
1.1.1  МИНИЙ МОБИ багцын хэрэглэгч Хавсралт 2-т  заасан  дараах 

хэрэглээний эрхүүдээс  сонгон  ашиглана.
1.1.1.1  Үүрэн холбооны ярианы хэрэглээний эрх;
1.1.1.2  Үүрэн холбооны мессэжний хэрэглээний эрх;
1.1.1.3  Хөдөлгөөнт интернэтийн дата хэрэглээний эрх.

1.1.2 Хэрэглэгч ярианы хэрэглээний эрх болон  хөдөлгөөнт 
интернэтийн дата хэрэглээний эрхийн аль нэгийг заавал сонгож  
МИНИЙ МОБИ багцыг бүрдүүлнэ.

1.1.3  Ярианы болон мессэжний хэрэглээний эрхийг дангаар сонгох 
боломжгүй, харин дата хэрэглээний эрхүүдээс дангаар сонгох 
боломжтой байна.

1.1.4 Хэрэглэгч ярианы эсхүл мессэжний хэрэглээний эрхүүдээс 
сонгоогүй  болон багцад дагалдах эрхээс гадуурх хэрэглээ хийх 
тохиолдолд нэмэлт хэрэглээг Хавсралт 2-т заасан үйлчилгээний 
үнэ тарифын дагуу тооцно.

1.2       Шинэ дугаарт дагалдах нэмэлт үйлчилгээ
1.2.1   Шинэ  дугаарын  сим картыг гар утас болон төхөөрөмжинд хийж 

идэвхжүүлэхэд дараах нэмэлт үйлчилгээнүүд нээлттэй байна.
1.2.1.1   Дата үйлчилгээ;
1.2.1.2 Дуудлага  хүлээлгэх,  дуудлага  барих,  дуудлага 
шилжүүлэх нэмэлт үйлчилгээнүүд;
1.2.1.3  Мобимедиа 2 нэмэлт үйлчилгээ;
1.2.1.4  Дугаар харах нэмэлт үйлчилгээ.

1.3       Бүртгэлийн хураамж
1.3.1 .Шинэ хэрэглэгч Хавсралт 2 1-д заасны дагуу бүртгэлийн 

хураамжийг төлнө.
1.3.2   Хэрэглэгч  азын   дугаар   худалдан  авахдаа  Хавсралт  1.1-д 

заасан нэмэлт төлбөрийг төлнө.
1.3.3 Урьдчилсан төлбөрт дугаартай хэрэглэгч дараа төлбөрт 

үйлчилгээнд шилжихэд дугаарынхаа ашигласан хугацаанаас 
хамаарч Хавсралт 1.3-т заасны дагуу бүртгэлийн хураамжийн 
хөнгөлөлт эдэлнэ.

1.4      Сарын хураамж
1.4.1  Сарын  хураамж нь доорх  нөхцөлүүдээс бусад  тохиолдолд  

хэрэглэгчийн хэрэглээ хийсэн  үл хамааранэсэхээс  сар бүр 
заавал нэхэмжлэгдэнэ.  Үүнд:
1.4.1.1 Хэрэглэгч дугаар хадгалуулах үйлчилгээ авсан;
1.4.1.2 Хууль болон гэрээнд заасны дагуу үйлчилгээ үзүүлэгчийн 
санаачлагаар хэрэглэгчийн үйлчилгээг бүхэлд нь зогсоосон.

1.4.2 Гар утас зээлээр эсхүл хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр авсан 
хэрэглэгчдэд 1.4.1.1 болон 1.4.1.2 заалтууд хамаарахгүй. 

1.4.3  Шинэ  хэрэглэгч сарын дундуур гэрээ байгуулсан тохиолдолд 
багцын сарын хураамжийг тухайн сарын үлдэгдэл хоногт 
дүйцүүлэн нэхэмжлэх бөгөөд багцад дагалдах хэрэглээний 
эрхийг бүтэн олгоно.

1.4.4 Төлбөр төлөөгүйн улмаас үйлчилгээний эрхээ хаалгасан 
хэрэглэгчийн дугаарын тухайн сарын хураамжийг бүтэн 
нэхэмжилнэ.

1.5      Багцад дагалдах хэрэглээний эрх
1.5.1    Багцад  дагалдах  хэрэглээний  эрх   гэж  хэрэглэгчийн  ашиглаж 

буй багцын сарын хураамжид дагалдаж буй хэрэглээний эрх юм. 
1.5.2 Сүлжээндээ хязгааргүй ярих хэрэглээний эрх сонгосон 

тохиолдолд Мобикомын сүлжээнд хийгдэх дуудлагад 
хэрэглээний хязгаарлалтгүй байна. 

1.5.3   Сүлжээ харгалзахгүй хязгааргүй ярих хэрэглээний эрх сонгосон 
тохиолдолд  Мобикомын сүлжээнд хязгааргүй дуудлага хийхээс 
гадна дотоодын үүрэн болон суурин операторын сүлжээ рүү хийх 
дуудлага нь хэрэглээний хязгаарлалтгүй байна.  

1.5.4    Ярианы хэрэглээний эрхээс гадуурх хэрэглээнд:
1.5.4.1  Видео дуудлага;
1.5.4.2  Урамшууллын ярианы минут;
1.5.4.3  Роуминг яриа;
1.5.4.4  Улс хоорондын яриа;
1.5.4.5 Tусгай дугаар руу холбогдсон ярианы хэрэглээ болон 
бусад энд тусгагдаагүй хэрэглээнүүд  байна.

1.5.5  Сүлжээндээ хязгааргүй мессэжний хэрэглээний эрх сонгосон 
тохиолдолд Мобикомын сүлжээнд мессэж илгээхэд хэрэглээний 
хязгаарлалтгүй байна.  

1.5.6   Сүлжээ харгалзахгүй мессэжний хэрэглээний эрх нь Мобикомын  
сүлжээнд хязгааргүй мессэж илгээх эрхээс гадна дотоодын 
үүрэн операторын  хэрэглэгч рүү мессэж илгээхэд хэрэглээний 
хязгаарлалтгүй байна. 

1.5.7    Мессэжний хэрэглээний эрхээс гадуурх хэрэглээнд:
1.5.7.1 Улс хоорондын мессэж;
1.5.7.2 Роуминг мессэж;

/ Хувь хэрэглэгч /

1.5.7.3 Үйлчилгээ  үзүүлэгчийн  үйлчилгээ  идэвхжүүлэх  тусгай 
дугаар руу бичсэн мессэж;
1.5.7.5 Төлбөрт  лавлах  болон  тусгай  дугаар  руу  бичсэн 
мессэжний хэрэглээ болон бусад энд тусгагдаагүй хэрэглээнүүд 
байна.

1.5.8    Дата  хэрэглээний эрхэд:
1.5.8.1 Үйлчилгээ үзүүлэгчийн 2 сүлжээнд ашигласан G; 3,5G; 4G 
дата хэрэглээ байна.  

1.5.9    Дата хэрэглээний эрхээс гадуурх хэрэглээнд:
1.5.9.1  Дата роуминг;
1.5.9.2  Дараа төлбөрт дата багц;
1.5.9.3 Хэрэглэгчийн  хүсэлтээр  авсан  нэмэлт  дата  багцын 
хэрэглээнүүд байна.

1.5.10  Мессэж   дээр  суурилсан  нэмэлт үйлчилгээ, контент, дата багц, 
нэгж шилжүүлэлт зэрэг хэрэглээнүүд нь багцад дагалдах 
хэрэглээний эрхэд хамаарахгүй.

1.5.11  Багцад дагалдах хэрэглээний эрх ашиглах:
1.5.11.1 Багцад дагалдах хэрэглээний эрхээс гадуурх яриа 
болон мессэж хэрэглээ нь Хавсралт 2-т заасан үйлчилгээ 
үзүүлэгчийн үйлчилгээний үндсэн тарифын дагуу тооцогдоно.
1.5.11.2 Хэрэглэгчийн тухайн сардаа ашиглаж дуусаагүй дата 
хэрэглээний эрхийн үлдэгдэл нь дараа сардаа шилжихгүй.
1.5.11.3 Хэрэглэгчийн нэмэлтээр идэвхжүүлсэн дата багц нь 
багцад дагалдах дата хэрэглээний эрхээс тусдаа тооцогдоно. 
1.5.11.4 Багцад дагалдах дата эрх, дараа төлбөрт дата болон 
нэмэлт дата багцууд нь идэвхжүүлсэн хугацаанаас үл хамааран 
дараах дарааллын дагуу ашиглагдана. Үүнд:
 Нэмэлт дата багц;
 Дараа төлбөрт дата багц;
 Дагалдах дата багц. 
1.5.11.5 Дата хэрэглээний эрх болон дата багц сонгоогүй 
хэрэглэгч дата хэрэглээг 128kbps хурдаар хэрэглээний 
хязгааргүй ашиглах боломжтой. 

1.6       Барьцаа төлбөр 
1.6.1  Тухайн үед хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй шалгуур нөхцөлийг 

хангасан хэрэглэгч МИНИЙ МОБИ багцын 1 дугаар эзэмших 
тохиолдолд  барьцаа байршуулахгүй.

1.6.2   Хэрэглэгч МИНИЙ МОБИ багцын  2 ба  түүнээс  дээш  дугаар 
эзэмших бол Хавсралт 2.1-т заасны дагуу үндсэн барьцааг 
байршуулна. 

1.6.3 Хэрэглэгч 3 сарын хугацаанд төлбөрийн үлдэгдлээ 
барагдуулаагүй тохиолдолд хэрэглэгчийн барьцааг төлбөрийн 
үлдэгдэлд суутгана.

1.6.4    Барьцаа төлбөр нь  төлбөрийн үлдэгдэлд суутгагдсан хэрэглэгч 
үйлчилгээг дахин ашиглахын тулд тухайн багцад харгалзах 
барьцаа төлбөрийг дахин байршуулна.

1.6.5   Роуминг  үйлчилгээний  эрх  нээлгэх  хэрэглэгч  нь  хэрэв  улс 
хоорондын ярианы эрхийн барьцаа байршуулсан бол Роуминг 
үйлчилгээний барьцааны зөрүү, улс хоорондын ярианы эрхийн 
барьцаа байршуулаагүй бол Роуминг үйлчилгээний барьцааг 
бүтэн байршуулна.

1.6.6   Хэрэглэгч  Ярианы   роуминг  үйлчилгээний   эрхээ   хаалгасан 
сарын билл бодогдон гарсны дараа үйлчилгээний төлбөрөө 
бүрэн барагдуулснаар Роуминг үйлчилгээний барьцаагаа 
буцаан авах боломжтой. 

1.7       Найдвартай хувь хэрэглэгчийн барьцаа төлбөрийг буцаах
1.7.1   Дараа   төлбөрт  дугаараа  6-c  дээш  жил   ашиглаж  байгаа 

найдвартай хувь хэрэглэгчдийн барьцаа төлбөрийг төлбөрт 
суутгах замаар барьцаа төлбөрөөс чөлөөлнө.

1.7.2    Найдвартай хувь хэрэглэгчид барьцаа төлбөрийг нь  буцаах  нь  
үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухайн үеийн батлагдсан хөтөлбөрийн 
хүрээнд зохицуулагдана.

1.7.3  Барьцаа төлбөрийг буцаах шалгуур хангасан хэрэглэгчид рүү 
үйлчилгээ үзүүлэгч утсаар  болон мессэжээр мэдээлэл хүргэнэ.

1.8       Хэрэглээ хязгаарлах нэмэлт нөхцөл
1.8.1  Хэрэглээ хязгаарлах нэмэлт нөхцөл /цаашид “ХХНН” гэх/ гэж 

хэрэглэгчид өөрийн хэрэглээгээ хянах боломжийг олгох 
зорилгоор хэрэглээг үе шаттайгаар мэдээлэх, төлбөл зохих 
төлбөрийн дүн нь хэрэглээ хязгаарлах түвшнээс хэтэрсэн 
тохиолдолд гарах хэрэглээг хязгаарлах нэмэлт үйлчилгээг 
хэлнэ.

1.8.2   МИНИЙ МОБИ багцын хэрэглээ хязгаарлах түвшин нь Хавсралт 
1.2-т заасны дагуу тооцогдоно. 

1.8.3   Хэрэглээний дүн нь хэрэглэгчийн хийсэн хэрэглээнээс хамаарч 
хоцрогдолтой боловсруулагдаж болно. 

1.8.4    Гарах хэрэглээ  нь  хязгаарлагдсан  хэрэглэгчийн төлсөн мөнгөн 
дүнгээр гарах хэрэглээний эрх нээгдэнэ. 
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1.8.5  Хэрэглээний дүн нь 1.8.3-т заасан шалтгааны дагуу хэрэглээ 
хязгаарлах түвшнээс нь хэтэрч хаагдсан хэрэглэгчийн гарах 
хэрэглээний эрх нь төлсөн төлбөрөөс нь бага дүнгээр нээгдэх 
боломжтой.  

1.8.6 Сар бүрийн 1-нээс 6-ны өдрүүдэд төлбөрийн нэхэмжлэх 
боловсруулагддаг тул хэрэглээг  мэдээлэх   боломжгүй.

1.8.7  Хэрэглэгчийн  хэрэглээ 1.8.6-д  заасан  хугацаанд  хэрэглээ 
хязгаарлах түвшинд хүрсэн болон хэтэрсэн тохиолдолд 
анхааруулах мессэж очихгүйгээр гарах хэрэглээг хязгаарлаж 
болно.  

1.8.8  Хэрэглэгч нэхэмжлэгдсэн  төлбөрийг  үйлчилгээний  нөхцөлд  
заасан хугацаанд төлөөгүй бол дараа сарын төлбөр хэрэглээг 
хязгаарлах түвшинд хүрсэн эсэхээс үл хамааран дугаарын орох, 
гарах хэрэглээ нь хязгаарлагдана.

1.8.9   Хэрэглэгч  үүрэн холбооны  дугаар дээрээ гар утас зээлээр эсхүл 
хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр авах, Ярианы  роуминг үйлчилгээг 
идэвхжүүлэх болон  гэрээн дээрээ өрхийн Интернэт, MNP75 
үйлчилгээг нэмж авах бол ХХНН цуцлагдана.
Хэрэглээ хязгаарлах нэмэлт нөхцөлийг идэвхжүүлэх

1.8.10  Дараах  хэрэглэгчид ХХНН-г  заавал  идэвхжүүлнэ.
1.8.10.1  Шинэ хэрэглэгч;
1.8.10.2  Гадаадын иргэн бол;
1.8.10.3  Задгай хаягтай бол;
1.8.10.4  Цахим  үнэмлэхний  хаягаас  өөр  нутаг  дэвсгэрт  гэрээ 
байгуулсан бол;
1.8.10.5 Үйлчилгээ үзүүлэгчийн  үйлчилгээний  салбаргүй сумын 
иргэн бол.
Хэрэглээ хязгаарлах нэмэлт нөхцөлийг цуцлах

1.8.11 Дараах  хэрэглэгчид  доорх нөхцөлийг хангасан тохиолдолд 
үйлчилгээний төвд хандан ХХНН-ийг цуцлуулах боломжтой. 
Үүнд:
1.8.11.1 Задгай хаягтай болон цахим үнэмлэхний хаягаас өөр 
нутаг дэвсгэрт гэрээ байгуулсан хэрэглэгч шинэчлэгдсэн хаягтай 
цахим үнэмлэхээ авчирсан тохиолдолд;
1.8.11.2 Үйлчилгээ үзүүлэгчийн салбаргүй сумын хэрэглэгч 
тухайн суманд салбар нээгдвэл.

1.8.12  Гадаадын иргэнд 1.8.11-т заасан нөхцөл хамаарахгүй.

ХОЁР. ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУГАЦАА

2.1      Үүрэн холбооны үйлчилгээ нь хэрэглэгч үйлчилгээний нөхцөлийг 
хүлээн  зөвшөөрч, талууд гарын үсэг зурж баталгаажуулан хүчин 
төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн 9 бүлэгт заасны дагуу үйлчилгээ 
үзүүлэгчийн санаачилгаар болон хэрэглэгчийн хүсэлтээр гэрээ 
цуцлагдах хүртэл хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

2.2      өнгөлөлттэй нөхцөлөөр  авсан  МИНИЙ Гар утас зээлээр эсхүл х
МОБИ багцын үйлчилгээний хугацаа нь үйлчилгээний мэдээлэл 
болон Гар утас, төхөөрөмж худалдах, худалдан авах гэрээн дэх 
хэрэглэгчийн сонгосон хугацаа байна. 

2.3       2.2-т заасан үйлчилгээний  хугацааг  өөрчлөх боломжгүй байна.

ГУРАВ. ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ

3.1     Хэрэглэгч  хамгийн   ихдээ  үүрэн  холбооны   дараа  төлбөрт 
үйлчилгээний 5 хүртлэх дугаар эзэмших эрхтэй байна.

3.2    Хэрэглэгч нь үүрэн холбооны үйлчилгээний дугаар болон сим 
картыг гэрээний хүчин төгөлдөр хугацаанд эзэмших эрхтэй 
байна.

3.3    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.

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

3.5     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.

3.6     Хэрэглэгч  МИНИЙ   МОБИ багцын   хязгааргүй   хэрэглээний 
эрхүүдийг зүй зохистой хэрэглээнд ашиглах  үүрэгтэй. 

3.6.1 “Зүй зохистой хэрэглээ” гэдэгт яриа, мессэж болон дата 
үйлчилгээний эрхүүдийг үйлдвэрлэл, аж ахуйн үйл ажиллагааны 
бус, зөвхөн хувийн болон гэр бүл, ахуйн хэрэгцээгээ хангахад 
зориулан захиалж, худалдан авч, үйлчлүүлж байгаа эсхүл 
хэрэглэж байгааг ойлгоно.

3.6.2  “Зүй зохисгүй хэрэглээ” гэдэгт үйлчилгээ үзүүлэгчийн дугаар 
бүхий СИМ картанд тусгай зориулалтын төхөөрөмж, програм 

/ Хувь хэрэглэгч /

хангамж холбож, зөвшөөрөлгүйгээр нэг дор их хэмжээний дуут 
сурталчилгаa /Voice broadcast/, дуудлага ашиглан сурталчилгаа 
түгээх /outbound call center/, мессэж сурталчилгаа /SMS 
broadcast/ явуулах болон бусад аргаар зориулалтын бусаар 
ашиглаж байгааг ойлгоно.

ДӨРӨВ. ТӨЛБӨР ТООЦОО

4.1       Хэрэглээний мэдээлэл
4.1.1  Хэрэглэгч хэрэглээний мэдээллээ сар бүрийн 7-ноос хойш 510 

тусгай дугаарт М үсгийг мессэжээр илгээн монгол хэлээр, E 
үсгийг илгээн англи хэлээр шалгах боломжтой.

4.1.2   510  тусгай дугаараар мэдээлж байгаа хэрэглээний төлбөрийн 
дүн нь НӨАТ тооцогдсон дүн байна.

4.1.3    510  тусгай  дугаараас ирэх тухайн сарын хэрэглээний мэдээлэл 
үйлчилгээ үзүүлэгчийн сүлжээнд ашигласан хэрэглээ 1 өдрийн 
хоцрогдолтой, Роуминг үйлчилгээнд ашигласан хэрэглээ тухайн 
сонгосон оператороосоо шалтгаалж 7-30 хоногийн 
хоцрогдолтой байна. 

4.1.4  Дата багц үйлчилгээний хэрэглээг  дараах  нөхцөлийн дагуу 
шалгана. Үүнд:
4.1.4.1  592 дугаарт В үсгийг мессэжээр илгээх;
4.1.4.2  *210# меню ашиглах;
4.1.4.3  Мобиком Брэндэд Аппликейшн ашиглах;
4.1.4.4  www.mobicom.mn вэб сайтад хандах. 

4.2       Хэрэглээний алхам
4.2.1  Ярианы тариф нь хот хооронд болон хот доторх ярианд эхний 

бүрэн ба бүрэн бус 1 минутыг 1 минутаар, 61 дэх секундээс 1 
секундын алхмаар тооцогдоно.

4.2.2   Ярианы   тариф   нь   улс хоорондын  ярианд   эхний  бүрэн ба 
бүрэн бус  6  секунд хүртэлх яриа  6 секундээр, 7 дахь секундээс 
1 секундын алхмаар тооцогдоно.

4.2.3   Хөдөлгөөнт  Интернетэд холбогдоход эхний  бүрэн ба бүрэн бус 
10 килобайт хүртэлх хэрэглээ 10 килобайтын  үнээр,  11  дэх 
килобайтаас  эхлэн 1 килобайтын үнээр тооцогдоно.

4.2.4    Роуминг  ярианы  тариф  1 минутын алхмаар тооцогдоно.
4.2.5   Тусгай дугаар руу ярих ярианы алхам нь  тухайн тусгай дугаарын 

операторын  нөхцөлөөр  зохицуулагдана.  
4.3       Төлбөрийн нэхэмжлэх
4.3.1    Үйлчилгээ  үзүүлэгч  нь үйлчилгээний  төлбөрийг сар бүрийн 1-

нээс 31-ний өдрөөр тасалбар болгон дараа сарын 7-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 
төлнө.

4.3.5  Төлбөрөөс хаалттай дугаарын төлбөр бүрэн төлөгдөх хүртэл 
хэрэглээний дэлгэрэнгүй жагсаалт олгохоос бусад үйлчилгээг 
үзүүлэхгүй.  

ТАВ. ХӨНГӨЛӨЛТ, УРАМШУУЛАЛ

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

үйлчлэх хөнгөлөлт бөгөөд хэрэглэгч нэхэмжлэгдсэн төлбөрөө 
тухайн сарын 20-ны дотор бүрэн төлсөн тохиолдолд  дараа  
сарын  төлбөрийн  НӨАТ  тооцоогүй  дүнгээс 5%  хөнгөлөлт 
эдэлнэ.

5.1.2  Хугацаандаа  төлсний  хөнгөлөлтөд  роуминг үйлчилгээний 
төлбөр (яриа, мессэж, дата), гар  утас  зээлийн  болон захиалгат 
үйлчилгээний төлбөрүүд тооцогдохгүй. 

5.2       Гэр бүл, Найзын хөнгөлөлт
5.2.1   Мобикомын үүрэн телефон холбооны тогтмол ярьдаг 5 хүртэлх 

дугаараа Гэр бүл, Найзын хөнгөлөлтөд бүртгүүлснээр Хавсралт 
2.3-т заасан тарифаар ярих эрхтэй болно. 

5.2.2   Тухайн   хэрэглэгчийг   5    өөр    хэрэглэгч   Гэр бүл,   Найзын 
хөнгөлөлтөд мөн бүртгэх боломжтой.

5.2.3   Гэр бүл, Найзын  хөнгөлөлтөд  бүртгэлтэй  дугаараа 7 хоногт 1 
удаа хасах, өөрчлөх боломжтой.  

ЗУРГАА. НЭМЭЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

6.1       Нэмэлт дата багц 
6.1.1    Нэмэлт дата багцын үнэ тариф нь үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухайн 

үеийн нөхц лөөр зохицуулагдана.ө

ҮҮРЭН ТЕЛЕФОН ХОЛБООНЫ ДАРАА ТӨЛБӨРТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ МИНИЙ МОБИ БАГЦЫН НӨХЦӨЛ
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6.1.2  Хэрэглэгч нэмэлт дата багцыг дараах сувгуудаар идэвхжүүлэх 
боломжтой. 

            6.1.2.1   Сонгосон багцаа бичин 592 дугаарт мессэж илгээх;
6.1.2.2   *210# меню ашиглах;
6.1.2.3   Мобиком Брэндэд Аппликейшн ашиглах;
6.1.2.4   Үйлчилгээний салбарт хандах;
6.1.2.5   Дата цэнэглэгч картаар цэнэглэх;
6.1.2.6   Дата бэлэглэх үйлчилгээг ашиглах;
6.1.2.7   www.mobicom.mn сайтаас худалдан авах;
6.1.2.8   MobiXpress үйлчилгээ ашиглах;
6.1.2.9   Candy оноо ашиглах;
6.1.2.10 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  Сарын дундуур нэмэлт дата багцыг идэвхжүүлсэн тохиолдолд 
сарын хураамжийг бүтэн нэхэмжилж  багцад харгалзах дата 
эрхийг бүтэн олгох бөгөөд тухайн сарын сүүлийн өдрөөр багцын 
хугацаа дуусгавар болно.

6.1.5  Нэмэлт дата багцын эрх нь зөвхөн үйлчилгээ үзүүлэгчийн 2G; 
3,5G; 4G  сүлжээнд ашигласан хэрэглээнд хамаарна. 

6.1.6   Нэмэлт дата  багцын эрхээс  хэтэрсэн  дата хэрэглээ  Хавсралт 
2.5-д заасан задгай хэрэглээний тарифаар тооцогдоно.

6.2       Дараа төлбөрт дата багц
6.2.1   Дараа төлбөрт дата  багц  гэдэг  нь хэрэглэгчийн сонгосон дата 

багцын  эрх сар бүрийн эхэнд автоматаар сунгагдан идэвхжиж, 
дата багцын хураамж нь сар бүр тогтмол нэхэмжлэгдэх 
үйлчилгээ юм.

6.2.2    Дараа төлбөрт  дата багцын үнэ тариф нь үйлчилгээ үзүүлэгчийн 
тухайн үеийн нөхцөлөөр зохицуулагдана.

6.2.3   Хэрэглэгч  дараа  төлбөрт  дата  багцыг  идэвхжүүлэхдээ  592 
тусгай дугаарт “On xxGB” гэсэн мессэжийг илгээх бөгөөд 
цуцлахдаа “Off xxGB” гэсэн мессэжийг илгээн цуцлах боломжтой 
байна.

6.2.4  Дараа  төлбөрт  дата  багцыг  сард  нэг удаа идэвхжүүлэх 
боломжтой байна.

6.2.5  Дараа төлбөрт дата багц идэвхжүүлсэн тухайн өдрөө цуцлах 
боломжгүй байна.

6.2.6   Дараа   төлбөрт   дата   багцын  эрх  нь   зөвхөн   үйлчилгээ  
үзүүлэгчийн 2G; 3,5G; 4G сүлжээнд ашигласан хэрэглээнд 
хамаарна. 

6.2.7 Хэрэглэгч сарын дундуур дараа төлбөрт дата багцыг 
идэвхжүүлсэн тохиолдолд дата  багцын сарын хураамжийг 
бүтэн нэхэмжилж  багцад харгалзах дата эрхийг бүтэн олгох 
бөгөөд багц идэвхжүүлэхээс өмнөх  дата задгай хэрэглээг 
Хавсралт 2.5-д заасан задгай хэрэглээний тарифаар тооцон 
нэхэмжилнэ.

6.2.8   Дата    багцын    сарын   хураамж  нь   хөдөлгөөнт   Интернэт 
үйлчилгээний төлбөр бөгөөд үйлчилгээ үзүүлэгч нь хэрэглэгчийг  
тухайн сард дата хэрэглээ хийсэн эсэхээс үл хамааран дата 
багцын сарын хураамжийг бүтэн нэхэмжилнэ. 

6.2.9    Дараа   төлбөрт  дата   багцад   дагалдах  үйлчилгээний   эрх  нь 
зөвхөн тухайн сардаа үйлчлэх бөгөөд хэрэглэгч эрхээ бүрэн 
ашиглаагүй тохиолдолд үлдэгдэл дата эрх нь устаж, сар бүрийн 
1-ний өдөр багцын эрх шинээр үүснэ. 

6.2.10 Хэрэглэгчийн  сонгосон  дата  багцын  эрх  дуусахад дата
үйлчилгээний эрх хаагдахгүй бөгөөд багц дууссанаас хойших 
дата хэрэглээ нь Хавсралт 2.5-д заасан задгай хэрэглээний 
тарифаар тооцогдоно.

6.2.11 Дараа төлбөрт дата багцын хэрэглэгч  нэмэлт  дата  багцыг 
идэвхжүүлэх боломжтой бөгөөд багцын хугацаа болон хэмжээ 
тусдаа дансанд байршина.

6.2.12  Хэрэглэгч сарын  дундуур дараа төлбөрт дата  багцыг  цуцалсан 
тохиолдолд тухайн дата багцын сарын хураамжийг бүтэн 
нэхэмжлэх бөгөөд багцад харгалзах дата эрхийг бүтэн олгоно.

6.3       My Account нэмэлт үйлчилгээ
6.3.1 My Account нэмэлт үйлчилгээ гэдэг нь дараа төлбөрт 

үйлчилгээний хэрэглэгчдэд зөвхөн өөрийн дугаарын 
хэрэглээний дэлгэрэнгүй мэдээллийг вэб дээр суурилан харах, 
хянах боломжийг олгож буй төлбөргүй нэмэлт үйлчилгээ юм. 

6.3.2    Хэрэглэгч My Account  үйлчилгээг ашиглахын тулд үйлчилгээний 
салбарт өөрийн биеэр хандан дугаар тус бүр дээр үйлчилгээний
эрхээ нээлгэж идэвхжүүлэх бөгөөд өөрийн дугаарын сүүлийн 6 
сарын хураангуй мэдээлэл, сүүлийн 3 сарын хэрэглээний 
дэлгэрэнгүй мэдээллийг харах боломжтой.

6.3.3    My Account үйлчилгээний тайлбарууд:
6.3.3.1 Нэвтрэх вэб хуудас: www.mobicom.mn;
6.3.3.2 Нэвтрэх нэр: Хэрэглэгчийн утасны дугаар;

/ Хувь хэрэглэгч /

6.3.3.3 Нууц үг:  My  Account  үйлчилгээний  эрхийг  нээх  үед 
хэрэглэгчийн гар утсанд системээс мессэжээр илгээгдэх нууц үг;
6.3.3.4 Мессэж код: Вэб хуудсанд нэвтрэх хүсэлт илгээхэд  
хэрэглэгчийн  утсанд мессэжээр системээс санамсаргүй 
сонгогдон илгээгдэх код;
6.3.3.5 Мессэж код нь 1 удаагийн код бөгөөд вэб хуудсанд 
нэвтрэх бүрт шинэчлэгдэж хэрэглэгчийн гар утсанд ирнэ 
/Хүчинтэй хугацаа 3 минут/.

6.3.4  Хэрэглэгч My Account  үйлчилгээтэй  холбоотой  мэдээллийн 
нууцлалаа чандлан хадгалах үүрэгтэй.

6.3.5   Хэрэглэгч мэдээллийн нууцлалаа хадгалж чадаагүйгээс /нууц үг, 
мессэж кодоо бусдад мэдэгдэх, вэб хуудаснаас гараагүй байх, 
гар утсаа бусдад шилжүүлэх болон бусад тохиолдолд/ үүдэн 
гарах аливаа хариуцлагыг өөрөө хүлээнэ.

6.3.6  Хэрэглэгч  My  account үйлчилгээг ашиглахдаа үйлчилгээний 
санамжийг уншиж танилцсан байх үүрэгтэй бөгөөд тэрхүү 
үйлчилгээний санамж нь My account үйлчилгээний салшгүй хэсэг 
болно. 

6.3.7    Хэрэглэгч My Account үйлчилгээг ашиглан олж авсан мэдээллийг 
бусдад задруулсан бол энэхүү үйлдлийн улмаас учирсан эсхүл 
учирч болох аливаа хохирлыг бүрэн хариуцахын зэрэгцээ 
хуульд заасан бусад хариуцлага хүлээнэ.

6.3.8  Хэрэглэгч 6.3.7-д заасан болон бусад  үүргээ  зөрчсөн  бол 
үйлчилгээ үзүүлэгчийн санаачлагаар үйлчилгээг зогсоох буюу 
цуцлах эрхтэй.

6.3.9  Хэрэглэгч дугаар сольсон, гэрээ шилжүүлсэн, гэрээ цуцалсан 
тохиолдолд My Account үйлчилгээ цуцлагдаж хэрэглэгчийн 
мэдээллийн архив устана.

ДОЛОО. РОУМИНГ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

7.1    Роуминг үйлчилгээ гэдэг нь хэрэглэгч гадаад оронд зорчихдоо 
өөрийн дугаар, гар утсаа ашиглан үйлчилгээ үзүүлэгчтэй гэрээ 
байгуулсан операторуудын сүлжээг ашиглах үйлчилгээ юм.

7.2     Үүрэн  телефон   холбооны  дараа  төлбөрт  хэрэглэгч Роуминг 
үйлчилгээг  ашиглан  дараах  үйлчилгээнүүдийг  авна.
7.2.1 Өөрийн дугаар бүхий гар утсаа ашиглан гадаадад дуудлага 
хийх, хүлээн авах;
7.2.2   Мессэж илгээх,  хүлээн авах;
7.2.3 Дата үйлчилгээг ашиглан гар утаснаасаа Интернэтэд 
холбогдох, ажлын болон хувийн и-мэйл хүлээн авч, хариу өгөх;
7.2.4  Мобимедиа үйлчилгээний мэдээ, мэдээллийг хүлээн авах;
7.2.5 Үүрэн холбооны зарим нэмэлт үйлчилгээнүүдийг ашиглах.

7.3   Хэрэглэгчийн сонгосон оператороос хамааран яаралтай
тусламжийн төв, хэрэглэгчийн үйлчилгээний дугаарт холбогдох 
үед төлбөр нэхэмжлэгдэнэ.

7.4       Ярианы роуминг үйлчилгээ
7.4.1   Дараа  төлбөрт  хэрэглэгч Ярианы  роуминг  үйлчилгээний  эрх 

нээлгэхдээ үйлчилгээний салбарт хандан, Хавсралт 2.1-д 
заасан барьцаа төлбөрийг байршуулна.

7.4.2  Гэрээний  шаардлага  хангаагүй  болон  дараах хэрэглэгчдэд 
Ярианы роуминг үйлчилгээг үзүүлэх боломжгүй. Үүнд:
7.4.2.1 Задгай хаягтай бол;
7.4.2.2 Гадаадын иргэн бол;
7.4.2.3 Цахим  үнэмлэхний  хаягаас  өөр  нутаг  дэвсгэрт  гэрээ 
байгуулсан.

7.5       Мессэж роуминг үйлчилгээ
7.5.1   Хэрэглэгч  гадаад  оронд  зорчихдоо  өөрийн дугаар,  гар утсаа 

ашиглан үйлчилгээ үзүүлэгчийн гэрээ хийсэн операторуудын 
сүлжээнд мессэж илгээх, хүлээн авах, дуудлага хүлээн авах 
болон бусад нэмэлт үйлчилгээг ашиглах боломжийг олгох 
үйлчилгээ юм.

7.5.2 Мессэж роуминг үйлчилгээг идэвхжүүлэхдээ үйлчилгээ 
үзүүлэгчийн сүлжээнд байхдаа 599 тусгай дугаарт “on” гэсэн 
мессэжийг илгээнэ.

7.5.3 Ярианы роуминг үйлчилгээний барьцаа байршуулж эрх 
нээлгүүлээгүй хэрэглэгч мессэж роуминг үйлчилгээг 
идэвхжүүлэхэд дуудлага хүлээн авах үйлчилгээ давхар 
идэвхжих бөгөөд хэрэглэгч 599 дугаарт “off voice” гэсэн мессэж 
илгээн дуудлага хүлээн авах үйлчилгээг цуцлах боломжтой. 

7.5.4   Мессэж  илгээх  болон  дуудлага  хүлээн  авах  үйлчилгээний  
төлбөр  нь  тухайн  зорчиж буй оронд мөрдөгдөх тогтоосон 
тарифийн дагуу нэхэмжлэгдэнэ.

7.5.5 Мессэж роуминг үйлчилгээ идэвхжүүлсэн хэрэглэгч гарах 
дуудлага хийх боломжгүй боловч тухайн улсын түргэн 
тусламжийн утас болон тухайн операторын лавлах утас руу ярих 
эрх нээлттэй байх бөгөөд тухайн операторын үнэ тарифаас 
шалтгаалан төлбөр тооцогдох боломжтой байна. 

7.5.6   Мессэж роуминг үйлчилгээ  идэвхжүүлсэн  хэрэглэгчийн тухайн 
сарын нийт хэрэглээ 300'000 төгрөгөөс хэтэрсэн тохиолдолд  
үйлчилгээний  эрхийг хязгаарлана. Роумингийн  хэрэглээ

ҮҮРЭН ТЕЛЕФОН ХОЛБООНЫ ДАРАА ТӨЛБӨРТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ МИНИЙ МОБИ БАГЦЫН НӨХЦӨЛ
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хоцрогдолтой бодогдох болон хэрэглэгчийн ашигласан 
хэрэглээнээс  хамаарч  энэхүү хэмжээнээс  хэтэрч  хаагдах 
боломжтой.

7.5.7   Хэрэглээ   хязгаарлах   нэмэлт  нөхцөлтэй  хэрэглэгч  Мессэж 
роуминг үйлчилгээ ашиглахад Хэрэглээ хязгаарлах түвшнээр 
хэрэглээ нь хязгаарлагдана.  

7.5.8  Хэрэглэгчийн мессэж роуминг үйлчилгээний эрх нь хаагдсан  
тохиолдолд  үйлчилгээний салбарт хандан бүх төлбөр тооцоог 
барагдуулснаар үйлчилгээний эрхийг дахин нээлгэх боломжтой.

7.6       Дата роуминг үйлчилгээ
7.6.1  Дата роуминг  үйлчилгээг  Ярианы  эсхүл  Мессэж роуминг 

үйлчилгээ идэвхжүүлсэн дараа төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгч  
ашиглана. 

7.6.2   Ярианы роуминг үйлчилгээ идэвхжүүлсэн хэрэглэгчийн дугаарт 
Дата роуминг үйлчилгээний эрх нээлттэй байна. Харин Мессэж      
роуминг үйлчилгээтэй хэрэглэгч Дата роуминг үйлчилгээг 
идэвхжүүлэхдээ 599 тусгай дугаарт “on data” мессэжийг илгээнэ.

7.6.3   Хэрэглэгчийн ашиглаж буй төхөөрөмж эсвэл гар утаснаас тухайн 
роуминг гэрээтэй операторын сүлжээнд холбогдохоор дохио 
дамжуулах мөчөөс эхлэн дата үйлчилгээний төлбөр тооцогдоно.

7.7       Дата роумингийн үндсэн багц
7.7.1  Мессэж роуминг болон Дата роуминг үйлчилгээ идэвхжүүлсэн,  

роуминг  апплет суулгасан симтэй  хэрэглэгч  Хавсралт  1.4-т 
заасан дата роумингийн үндсэн багцуудыг дараах байдлаар 
идэвхжүүлэх боломжтой. Үүнд:
7.7.1.1   Үйлчилгээний салбарт хандах;
7.7.1.2   www.mobicom.mn вэб хуудсанд хандах;
7.7.1.3  Сонгосон  багцаа   харгалзах   үнийн   дүнгийн  хамт 
бичиж 599 тусгай дугаарт мессэж илгээх.

7.7.2  Дата  роумингийн  үндсэн  багцын  хугацаа  нь багц авсан өдрөөс 
эхлэн тооцогдож, тухайн багцад харгалзах дата эрхийн 
хэмжээгээр хязгаарлагдана. 

7.7.3  Үйлчилгээ  үзүүлэгч  нь  тухайн  багцад  харгалзах  эрхээс 
хэтэрсэн дата хэрэглээг дата роуминг үйлчилгээний задгай 
хэрэглээний тарифаар тооцон нэхэмжилнэ.

7.7.4  Дата роуминг  үйлчилгээний  задгай  хэрэглээ  буюу  багцад 
дагалдах эрхээс гадуурх хэрэглээнд дараах хэрэглээнүүд орно. 
Үүнд:
7.7.4.1 Дата роуминг үйлчилгээний багцыг идэвхжүүлээгүй 
байхдаа хэрэглэсэн;
7.7.4.2  Дата роумингийн багцад хамаарахгүй улсад ашигласан;
7.7.4.3  Багцын хүчинтэй хугацаа дууссан үед ашигласан;
7.7.4.4  Багцын хэмжээ дууссан үед ашигласан.

7.7.5  Хэрэглэгч өөр  төрлийн  дата  роуминг  багцуудыг  давхар  
идэвхжүүлсэн тохиолдолд багцууд зэрэг идэвхжих бөгөөд 
хэрэглэгчийг аль улсад байгаагаас хамаарч харгалзах улсын 
багцаас хэрэглээг тооцно. 

7.7.6  Хэрэглэгч “В” үсгийг 599 тусгай  дугаарт  илгээж  дата роуминг 
багцын хэрэглээ болон хугацааг шалгах боломжтой. 

7.8       Роуминг үйлчилгээг ашиглахад анхаарах зүйлс:
7.8.1 Роуминг үйлчилгээг идэвхжүүлж буй хэрэглэгч үйлчилгээ 

үзүүлэгчтэй гэрээ байгуулсан тухайн зорчих улсынхаа 
операторын Роуминг үйлчилгээний үнэ тарифтай заавал 
танилцсан байна (www.mobicom.mn,  2222 Лавлах шугам). 

7.8.2   Хэрэглэгч  ашиглаж  буй  улсынхаа  сонгосон  операторын  үнэ 
тарифтай танилцаагүй нь Роумингийн төлбөр төлөх үүргээс 
чөлөөлөх үндэслэл болохгүй.

7.8.3   Дата роуминг үйлчилгээг  ашиглахад  тухайн  улсын  тарифаас 
шалтгаалан төлбөр өндөр гарах боломжтой тул хэрэглэгч 
хэрэглээгээ тогтмол шалгах хэрэгтэй. Андройд OS, iOS, Windows 
OS, Blackberry OS үйлдлийн системтэй гар утаснууд автоматаар 
программ хангамжаа шинэчилдэг учир Дата роуминг ашиглах 
шаардлагагүй тохиолдолд Интернэт тохиргоогоо утсан дээрээ 
хаах боломжтой.   

НАЙМ. ЗАХИАЛГАТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

8.1       Багц солих
8.1.1   Багц   солих   гэдэг   нь  дугаараа солихгүйгээр багцын төрлөө 

өөрчлөхийг хэлэх ба гар утас зээлээр эсхүл хөнгөлөлттэй 
нөхцөлөөр авсан хэрэглэгч багцаа бууруулах боломжгүй.

8.1.2  Хэрэглэгч багц бууруулан бага барьцаа төлбөрийн нөхцөлтэй 
багц руу шилжиж байгаа тохиолдолд барьцаа төлбөрийн зөрүүг 
хэрэглэгчийн хүсэлтээр  төлбөрөөс хөнгөлөх замаар олгоно.

8.1.3   Хосолсон төлбөрт болон дараа төлбөрт багцаас МИНИЙ МОБИ  
багц руу шилжих үйлчилгээг хүсэлт гаргасан тухайн өдөр нь  
биелүүлэх бөгөөд багцад дагалдах хэрэглээний эрхүүдийн 
сарын хураамжийг тухайн сарын үлдэгдэл хоногт дүйцүүлэн 
нэхэмжилж багцад дагалдах хэрэглээний эрхийг бүтэн олгоно.  

/ Хувь хэрэглэгч /

8.1.4  МИНИЙ МОБИ багцаас  бусад дараа төлбөрт болон хосолсон 
төлбөрт багц руу шилжих үйлчилгээг хүсэлт гаргасан өдөрт нь 
идэвхжүүлнэ. Багцын сарын хураамжийг тухайн сарын үлдсэн 
хоногт дүйцүүлэн бодож, дагалдах хэрэглээний эрхийг бүтэн 
олгоно.

8.2      Урьдчилсан төлбөрт нөхцөл бүхий хэрэглэгч дараа төлбөрт 
үйлчилгээнд шилжих:

8.2.1   Урьдчилсан    төлбөрт     нөхцөл     бүхий    хэрэглэгч    тухайн 
дугаартайгаа дараа төлбөрт үйлчилгээнд шилжихэд тухайн 
дугаарын ашигласан хугацаанаас хамааран Хавсралт 1.3-д 
заасан бүртгэлийн хураамжийн хөнгөлөлт эдэлнэ.

8.2.2  МИНИЙ МОБИ багцад  шилжих хүсэлтийг  тухайн  өдөр  нь 
биелүүлэх ба багцад дагалдах хэрэглээний эрхүүдийн хувьд 
сарын хураамжийг тухайн сарын үлдэгдэл хоногт дүйцүүлэн 
нэхэмжилж багцад дагалдах хэрэглээний эрхийг бүтэн олгоно.

8.2.3  Урьдчилсан  төлбөрт  нөхцөл  бүхий хэрэглэгч дараа төлбөрт 
үйлчилгээнд шилжихэд хэрэглэгчийн ашигласан хугацаа, 
хэрэглээний түүх хэвээр үлдэнэ.

8.2.4  Урьдчилсан  төлбөрт  нөхцөл бүхий хэрэглэгч дараа төлбөрт 
үйлчилгээнд шилжихэд хэрэглэгчийн дансан дахь нэгж устах 
бөгөөд дараа  сард  хэрэглэгчийн шилжин орсон дараа төлбөрт 
үйлчилгээний төлбөрийн нэхэмжлэхийн эцсийн дүнгээс устсан 
нэгжийн дүнгээр (1 нэгжийг 1 төгрөгөөр тооцно) хөнгөлөлт 
олгоно.

8.2.5   Хэрэглэгчийн багц хооронд шилжих үеийн дансан дахь хоногийн 
үлдэгдлийг тухайн өдрөөс эхлэн 180 хоног хадгалах ба 181 дэх 
хоногоос үлдэгдэл хоногийг устгана.

8.2.6   Хэрэглэгчийн  нэмэлт  үйлчилгээний  эрхийг  хэвээр  шилжүүлэх 
бөгөөд нэмэлт үйлчилгээний эрх дууссан тохиолдолд хэрэглэгч 
үйлчилгээний  эрхээ цуцлах хүсэлт  гаргаагүй бол шилжин 
орсон дараа төлбөрт үйлчилгээн дээр нэмэлт үйлчилгээг  
үргэлжлүүлэн  идэвхжүүлнэ.   

8.2.7   Нэмэлт үйлчилгээний контентын архив дугаараа  дагаж  хэвээр 
шилжинэ.

8.2.8   Урьдчилсан  төлбөрт   дугаараа  дараа   төлбөрт  үйлчилгээний 
дугаараар солих боломжгүй.  

8.3     Урьдчилсан төлбөрт дугаартай дараа төлбөрт үйлчилгээний 
хэрэглэгч урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээ рүү шилжих:

8.3.1 Тухайн сарын төлбөрийн нэхэмжлэх бодогдсоноос хойш 
урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээ рүү шилжих боломжтой.

8.3.2    Дараа төлбөрт багцын дагалдах хэрэглээний эрхээс ашиглаагүй 
үлдсэн эрх нь устана.

8.3.3   Урьдчилсан  төлбөрт  үйлчилгээнээс дараа  төлбөрт үйлчилгээ 
рүү шилжсэн тухайн сарын багцад дагалдах хэрэглээний эрхийн 
сарын хураамжийг ашигласан хоногт нь дүйцүүлэн нэхэмжлэх 
бөгөөд нэмэлт хэрэглээг бүтэн олгоно.

8.3.4  Хэрэглэгчийн төлбөрийг багц шилжих тухайн  үед  бодогдсон  
дүнгээр тооцож авна. Тухайн сарын төлбөр дараа сард 
бодогдоход хэрэглэгчийн урьдчилан төлсөн төлбөрт зөрүү 
гарсан тохиолдолд доорх байдлаар шийдвэрлэнэ. Үүнд:
8.3.4.1 Хэрэглэгч  илүү  төлөлт  хийсэн  тохиолдолд  илүү 
төлөлтийг дараа сарын 15-нд багтаан нэгж хэлбэрээр 
хэрэглэгчийн дансанд буцаан олгоно;
8.3.4.2  Үлдэгдэл  төлбөр  үүссэн  тохиолдолд  хэрэглэгч  дараа 
сарын 15-нд багтаан үлдэгдэл төлбөрийг барагдуулах үүрэгтэй 
бөгөөд төлбөрийг барагдуулаагүй тохиолдолд дансан дахь 
нэгжээс суутгана.  

8.3.5   Дараа  төлбөрт  үйлчилгээнд  шилжсэнээс  хойш 180 хоногийн  
дотор урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээнд буцаж шилжиж байгаа 
тохиолдолд үлдэгдэл хоногийг хэвээр үүсгэнэ.

8.3.6   Дараа   төлбөрт   үйлчилгээнд   шилжсэнээс  хойш  180  хоног 
хэтэрсэн тохиолдолд хэрэглэгчийн дугаарыг  90 хоногтой 
сэргээх ба хэрэглэгч идэвхтэй хэрэглээ хийж дугаарын эрхээ 
сунгана.

8.3.7    Дугаарын ашигласан хугацаа нь үргэлжилж тооцогдоно.
8.3.8    Нэмэлт үйлчилгээний контентын архив дугаарт хэвээр үлдэнэ.
8.3.9  2.2-т заасан хугацаатай  үйлчилгээний  багц  ашиглаж  буй 

хэрэглэгч үйлчилгээний хугацаа дуусахаас өмнө урьдчилсан 
төлбөрт үйлчилгээ рүү шилжих тохиолдолд 9.1-д заасан 
хэрэглэгчийн хүсэлтээр үйлчилгээ цуцалж буйд тооцон 
төлбөрийг барагдуулна.  

8.4       МИНИЙ МОБИ багц дотроо шилжих
8.4.1  Хэрэглэгчийн МИНИЙ МОБИ багцын яриа, мессэж  болон  дата 

хэрэглээний эрхээ зэрэг эсхүл дангаар нь өөрчлөх хүсэлтийг 
хүсэлт гаргасан тухайн өдөр нь, сард 1 удаа өөрчлөх боломжтой.

8.4.2  Багцад  дагалдах  хэрэглээний эрхүүдийн сарын хураамжийг 
тухайн сарын үлдэгдэл хоногт дүйцүүлэн нэхэмжилж багцад 
дагалдах хэрэглээний эрхийг бүтэн олгоно.

ҮҮРЭН ТЕЛЕФОН ХОЛБООНЫ ДАРАА ТӨЛБӨРТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ МИНИЙ МОБИ БАГЦЫН НӨХЦӨЛ
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/ Хувь хэрэглэгч /

8.5       Гэрээ шилжүүлэх
8.5.1   Гэрээ шилжүүлэх  гэж  дугаар  эзэмших  эрхээ  өөр хэрэглэгчид 

шилжүүлэхийг хэлнэ.
8.5.2   Гэрээ     шилжүүлэх     үйлчилгээг    хэрэглэгчийн    төлбөрийн 

нэхэмжлэх бодогдсоноос хойш тухайн сарын сүүлийн өдөр 
хүртэлх хугацаанд гүйцэтгэх боломжтой.

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

8.5.4  Гэрээ  шилжүүлэхэд  тухайн  хэрэглэгч  төлбөр  тооцооны 
үлдэгдэлгүй  байх шаардлагатай.

8.5.5   Багцад дагалдах хэрэглээний эрх нь тухайн дугаарт сард  1 удаа 
олгогдох тул гэрээний шинэ хэрэглэгчид багцад дагалдах 
хэрэглээний эрх шинээр олгогдохгүй ба зөвхөн гэрээний хуучин 
хэрэглэгчийн ашиглаагүй үлдсэн багцад дагалдах хэрэглээний 
эрх олгогдоно.

8.5.6   Гар утас зээлээр эсхүл хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр авсан хэрэглэгч 
гэрээ шилжүүлэх боломжгүй бөгөөд гэрээгээ шилжүүлэх 
зайлшгүй шаардлагатай бол 9.1-д заасан хэрэглэгчийн 
хүсэлтээр гэрээ цуцалж буйд тооцон төлбөр тооцоог 
барагдуулсны дараа гэрээг шилжүүлэх боломжтой.

8.6       Дугаар  солих  
8.6.1   Дугаар солих  гэж  гэрээний  эзэмшигч  болон  багцын  төрлөө 

өөрчлөхгүйгээр  дугаараа өөрчлөхийг  хэлэх ба гар утас зээлээр 
эсхүл хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр авсан хэрэглэгч дугаараа солих 
боломжгүй.

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

8.6.3    Дугаар солих үйлчилгээг сард нэг удаа авах боломжтой.
8.7       Дугаар   хадгалах  
8.7.1   Дугаар    хадгалах   үйлчилгээ   гэж   хэрэглэгчийн   хүсэлтээр 

дугаарын үйлчилгээний эрхийг төлбөртэй нөхцөлөөр түр хаах 
үйлчилгээ  хэлэх ба гар утас зээлээр эсхүл хөнгөлөлттэй 
нөхцөлөөр авсан хэрэглэгч дугаараа хадгалах боломжгүй.

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

8.7.3  12 сар хадгалсан дугаарыг 1 сар  ашигласны  дараа  дахин 
хадгалуулах эрх үүснэ.

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

8.7.5  Хэрэглэгч 3 сараас  их  хугацаагаар  дугаараа  хадгалуулах 
тохиолдолд 4 дэх сараас эхлэн Хавсралт 2.8-д заасан төлбөртэй 
нөхцөлөөр хадгалуулах боломжтой.

8.7.6  3 сараас их хугацаагаар дугаараа хадгалуулах хэрэглэгчийн 
дугаар нь төлбөрийн үлдэгдэлгүй байх шаардлагатай ба дугаар 
хадгалуулах төлбөрөө урьдчилж төлнө.  

8.7.7  Дугаар хадгалуулах үйлчилгээг идэвхжүүлэх  нь хэрэглэгчийг 
төлбөр төлөх үүргээс чөлөөлөхгүй. 

8.7.8    Шинэ хэрэглэгч  нь  хамгийн   багадаа  3  сар  дугаараа  ашиглаж 
байж дугаараа хадгалуулах эрхтэй болно.     

8.7.9    Хэрэглэгчийн    дугаар    хадгалах   үйлчилгээг   хүсэлт  гаргасан 
тухайн өдөрт нь идэвхжүүлж, үйлчилгээний эрхийг бүрэн хаана.

8.7.10  Хэрэглэгч 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.

8.7.11  Хэрэв тухайн сарын төлбөр  бодогдож  гараагүй  бол /сар бүрийн 
1-7ны хооронд/ дараа сард хэрэглэгчээс тухайн сарын 
төлбөрийг нэхэмжлэх бөгөөд хэрэглэгч дараа сарын 20-ны 
дотор төлбөрөө бүрэн барагдуулах үүрэгтэй. 

8.7.12 Хэрэглэгч дараах сувгуудаар хандаж  дугаараа хадгалуулах    
боломжтой. Үүнд: 
8.7.12.1   Үйлчилгээний салбар;
8.7.12.2   Лавлах шугам 2222  (Бусад сүлжээнээс 1800-2222);
8.7.12.3  560 тусгай дугаар руу “on” гэсэн мессэж илгээн тухайн 
жилд үнэгүй хадгалуулах 3 сарын эрхээ идэвхжүүлэх бөгөөд 
үнэгүй хадгалах 3 сарын эрхийн үлдэгдэл сарын хугацаагаар 
үйлчилгээ идэвхжинэ.

8.7.13 Дугаар хадгалуулсан   хугацаа  нь   хэрэглэгчийн   дугаарын 
ашигласан хугацаанд тооцогдоно.

8.7.14  Хэрэглэгчийн 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. 

8.7.15 Дугаар хадгалах  хугацаа  дуусч дугаарын эрх  автоматаар 
нээгдэх үед төлбөрийн үлдэгдэлтэй болон төлбөр төлөх хугацаа 
хэтэрсэн бол төлбөрөөс хаалттай төлөвт шилжих эсвэл 9.2.2-ын 
дагуу  төлбөрөөс цуцлагдана. 

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

8.8       Хэрэглэгчийн хүсэлтээр дугаар нээх
8.8.1    Хэрэглэгчийн хүсэлт гаргасан  өдөр дугаарыг нээх боломжтой.
8.8.2   Сарын  дундуур  дугаар   нээлгэж  байгаа   тохиолдолд  сарын 

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

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

8.8.4   Төлбөрөөс  хаалттай  дугаарыг   нээлгэж   байгаа   тохиолдолд 
сарын хураамжийг  бүтэн нэхэмжилж харгалзах багцад дагалдах 
хэрэглээний эрхийг бүтэн олгоно.

8.8.5  Хэрэглэгч дугаар хадгалуулсан  хугацаагаа  дуусахаас  өмнө 
нээлгэх бол хүсэлтээ дараах сувгуудаар өгөх боломжтой. Үүнд:
8.8.5.1  Үйлчилгээний салбарт;
8.8.5.2 2222 лавлах шугамд (Бусад сүлжээнээс 1800-2222 
дугаарт).

8.8.6   Дугаараа төлбөртэй хадгалуулсан хэрэглэгч хугацаанаас  өмнө 
дугаараа нээлгэх бол  үлдсэн сар /хуанлийн бүтэн сар/-ын 
дугаар хадгалах үйлчилгээний төлбөрийг хэрэглэгчийн 
хүсэлтээр дараах хоёр төрлөөр  буцаан олгох боломжтой. Үүнд:
8.8.6.1  Хэрэглэгчийн төлбөрөөс хасах;
8.8.6.2  Хэрэглэгчид бэлнээр олгох. 

8.9       Хэрэглээний дэлгэрэнгүй жагсаалт гаргах
8.9.1   Хувь  хэрэглэгч  хэрэглээний  дэлгэрэнгүй  жагсаалт  авах  бол 

өөрийн биеэр хүчин төгөлдөр цахим үнэмлэхтэйгээ 
үйлчилгээний зааланд ирэх шаардлагатай.

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

8.9.3   Тухайн сарын  хэрэглээний  дэлгэрэнгүй  жагсаалтыг сарын 01- 
нээс 07-ны өдрийн хооронд гаргах боломжгүй.

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

8.9.5  Дугаарыг   гэрээ   шилжүүлэн   авсан   тохиолдолд  гэрээ 
шилжүүлснээс өмнөх саруудын хэрэглээний дэлгэрэнгүй 
жагсаалтыг гэрээний өмнөх эзэмшигчид гаргаж өгнө. 

ЕС. ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЦУЦЛАХ

9.1.      Хэрэглэгчийн хүсэлтээр үйлчилгээ цуцлах
9.1.1   Хэрэглэгч үйлчилгээ цуцлах тухай саналыг үйлчилгээ үзүүлэгчид  

ажлын 1 хоногийн өмнө мэдэгдэж үйлчилгээг хаалгана.
9.1.2  Үйлчилгээ цуцлах сарын багцын хураамжийг бүтэн нэхэмжлэн 

дагалдах хэрэглээний эрхийг бүтэн олгоно. 
9.1.3 Хэрэглэгч үйлчилгээ цуцлах өдрийг хүртэлх ашигласан   

үйлчилгээний төлөгдөөгүй бүх төлбөрийг төлж барагдуулна.
9.1.4    Үйлчилгээ цуцлах өдөр гэж тухайн сарын билл бодох мөчлөгийн

сүүлийн өдрийг хэлнэ.
9.1.5   Гар  утас  зээлээр эсхүл хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр авсан МИНИЙ 

МОБИ багцын хэрэглэгч хугацаанаасаа өмнө гэрээг цуцлах 
болон дахин гар утас зээлээр эсхүл хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр 
авах тохиолдолд гар утасны үндсэн үнийг төлж барагдуулна.

9.2       Үйлчилгээ үзүүлэгчийн зүгээс үйлчилгээг цуцлах
9.2.1  Төлбөрөө төлөөгүй хэрэглэгчийн  дугаарыг 3 сар  хадгалан 

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

хугацаанд төлбөрийн үлдэгдлээ барагдуулаагүй бол дугаар 
автоматаар нээгдэх сард.

9.2.3  Хэрэглэгч дараа төлбөрт МИНИЙ МОБИ багцын  хэрэглээний 
эрхүүдийг “Зүй зохисгүй хэрэглээ” хийж ашигласан тохиолдолд 
үйлчилгээг хааж, гэрээ цуцлан, гарсан хохирлыг хэрэглэгчээр 
төлүүлэх хүртэл арга хэмжээ авна. 

9.2.4  Дундаж хэрэглээг Мобиком цаг тухайд нь шинэчлэн тогтоох 
эрхтэй байна.

ҮҮРЭН ТЕЛЕФОН ХОЛБООНЫ ДАРАА ТӨЛБӨРТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ МИНИЙ МОБИ БАГЦЫН НӨХЦӨЛ
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Ашигласан хугацаа
Бүртгэлийн хураамж

Хөнгөлөлт % Төгрөгөөр

0-12 сар 0% 10'000₮

  12 сараас дээш 100% 0₮

1.3  УТҮ-с ДТҮ-нд шилжих бүртгэлийн хураамжийн хөнгөлөлт

Төрөл Дугаарлалт Нэмэлт төлбөр

Алтан дугаар xxxx-AAAA, ABCC-ABCC, ABCD-ABCD, ABCD-DCBA 1’000’000₮

Мөнгөн дугаар xxxx-AABB, xxxx-ABAB 500’000₮

Хүрэл дугаар xxxxABBA, xxxxAAAB, xxxxBААА 100’000₮

1.1  Алт, мөнгө, хүрэл дугаарын үнэ
ХАВСРАЛТ 1

/ Хувь хэрэглэгч /

 Бүх үнэ тарифт НӨАТ тооцогдсон

1.5 Дата роумингийн үндсэн багцад хамаарах улсууд

Үндсэн дата багцын төрөл  Хэмжээ Хугацаа Үнэ 599 дугаарт илгээх мессэж утга

6 улсын багц 100МВ 7 өдөр 120’000₮ 100МВ 120000

39 улсын багц 100МВ 7 өдөр 45’000₮ 100МВ 45000

1.4 Дата роумингийн үндсэн багцын үнэ тариф

ҮҮРЭН ТЕЛЕФОН ХОЛБООНЫ ДАРАА ТӨЛБӨРТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ МИНИЙ МОБИ БАГЦЫН НӨХЦӨЛ

1.2  Хэрэглээ хязгаарлах нэмэлт нөхцөл

Шинэ хэрэглэгч

Багцын хураамж ХХНН

24’900₮ ба түүнээс доош 40'000₮

25’000₮-39’800₮ 60'000₮

39’900₮-с дээш 80'000₮

    39  улсын  багцад  хамаарах  улсууд:

БНСУ - Korea Грек - Greece Бельги - Belguim Нидерланд - Netherlands

Хонг Конг - Hong Kong Гренланд - Greenland Люксембург - Luxembourg Польш - Poland

Япон - Japan Унгар - Hungary Болгар - Bulgaria Португал - Portugal

Нэгдсэн Вант Улс-United Kingdom Ирланд - Ireland Хорват - Croatia Румын - Romania

Герман - Germany Итали - Italy Кипр улс - Cyprus Сан-Марино - San Marino

Франц - France Латви улс - Latvia Чех улс - Czech Republic Словак улс - Slovak Republic

Казахстан - Kazakhstan Литва - Lithuania Дани улс - Denmark Словени - Slovenia

Финлянд - Alands Islands
Босни Херцеговина - Bosnia & 

Herzegovina
Эстони улс - Estonia Испани - Spain

Австри - Austria Мальта - Malta Финлянд - Finland Швед - Sweden

Хятад улс - China ОХУ - Russia АНУ - USA

     6  улсын  багцад  хамаарах  улсууд:

Тайланд - Thailand Сингапур - Singapore Канад - Canada

Турк - Turkey Индонез - Indonesia Филиппин - Philippines
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ХАВСРАЛТ 2

/ Хувь хэрэглэгч /

 Үнэ тарифт НӨАТ тооцогдсон

ҮҮРЭН ТЕЛЕФОН ХОЛБООНЫ ДАРАА ТӨЛБӨРТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ МИНИЙ МОБИ БАГЦЫН НӨХЦӨЛ

   Үйлчилгээний үнэ тариф МИНИЙ  МОБИ  БАГЦ

Ярианы  хэрэглээний  эрх Мессэжний  хэрэглээний  эрх Дата  хэрэглээний  эрх

Сүлжээндээ Бүх сүлжээнд Сүлжээндээ Бүх сүлжээнд   2GB 5GB 10GB

2.1 Үндсэн үнэ

Бүртгэлийн хураамж 10’000₮

Багцын сарын хураамж 9’900₮ 29’900₮ 4’900₮ 9’900₮ 14’900₮ 24’900₮ 33’900₮

Үндсэн барьцаа*
   20’000₮  /Багцын   хураамжийн  нийлбэр  дүн  40’000₮ -с  доош /

   40’000₮  /Багцын  хураамжийн  нийлбэр  дүн  40’000₮ -с  дээш /

Улс хоорондын ярианы эрх Үндсэн барьцаа + 200’000₮

Олон улсын роуминг ярианы эрх Үндсэн барьцаа + 500’000₮

2.2 Багцад дагалдах хэрэглээний эрх

Мобикомын сүлжээнд ярих Хязгааргүй
Хязгааргүй

- -

Бусад үүрэн болон суурин холбооны сүлжээнд                                                           - - -

Мобикомын сүлжээнд  мессэж бичих - Хязгааргүй
Хязгааргүй

-

Бусад сүлжээ рүү мессэж бичих - - -

Дата эрх
Хэрэглээ хязгааргүй

/Дата задгай хэрэглээ 128kbps хурдны хязгаартай/

Хэрэглээ хязгааргүй
/Харгалзах хэрэглээний эрхээс илүү 
гарсан интернэт хэрэглээ kbps  128

хурдны хязгаартай/

2.3 Ярианы тариф (1 минутаар)

Мобикомын сүлжээнд 0
0

50₮

Бусад үүрэн болон суурин холбооны сүлжээнд 70₮  70₮

Гэр бүл найзын хөнгөлөлтөд бүртгэлтэй 
дугаарт

0 25₮

Мобикомын сүлжээнд видео дуудлага хийх 100₮

Мобикомын улс хоорондын ярианы гарц  Улс хоорондын HiCall 003 гарцын ярианы тариф

Олон улсын роуминг яриа Олон улсын роумингийн ярианы тариф

Үйлчилгээний Нэгдсэн Төв 2222 0

Бусад операторын улс хоорондын яриа Бусад сүлжээ рүү ярих ярианы тариф + Тухайн гарцын ярианы тариф

Инкомнэт ХХК-н сүлжээнд 114₮

Лавлах үйлчилгээний тусгай дугаарын яриа Тухайн тусгай дугаарын тариф

2.4 Мессэжний тариф (1 мессэж)

Мобикомын сүлжээнд 19₮ 0
0

19₮

Бусад үүрэн холбооны сүлжээнд 20₮ 20₮ 20₮

Улс хоорондын мессэж 110₮ - 265₮

Олон улсын роуминг мессэж Олон улсын роуминг мессэжний тариф

 2.5 Задгай дата тариф

Дата, kилобайтаар 0₮ (Хурд 128kbps)

2.6 Нэмэлт үйлчилгээний тариф

Мессэж банкаар үлдэгдэл шалгах (1 мсж) 19₮

Дуут шуудан илгээх (минутаар) Мобикомын сүлжээнд ярих ярианы тариф

Мобимедиа мэдээлэл авах Мобимедиа үйлчилгээний тариф

HiTone контент татаж авах Тухайн контентын тариф

Мессэж дээр суурилсан нэмэлт үйлчилгээ Тухайн нэмэлт үйлчилгээний тариф

Дуудлага шилжүүлэх, 6 дуудлага зэрэг авах Мобикомын сүлжээнд ярих ярианы тариф

Мобикомын үйлчилгээ, мэдээллийн тусгай 
дугаарт мессэж илгээх

0

2.7 Нэмэлт үйлчилгээний сарын хураамж

Дугаар нууцлах (clir) 1’200₮

Мобимедиа 1 1’140₮

Мобимедиа 2 0

HiTone 1’200₮

Дуудлага хадгалах 500₮

Дуут шуудан 500₮

2.8 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 1 сарын 1’000₮

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

*Тухайн үеийн шалгуурыг хангасан хэрэглэгч МИНИЙ МОБИ багц дээрх эхний 1 дугаарын хувьд барьцаа байршуулахгүй
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