
НЭГ. ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ

1.1       Нэр томъёоны тайлбар

1.1.1    Интернэт протоколд суурилсан суурин холбооны дараа төлбөрт 
“ ” үйлчилгээ гэж хувь хэрэглэгч суурин холбооны MNP75
үйлчилгээний дуудлагыг гар утас болон компьютер ашиглан 
хүлээн авах, гадагшаа дуудлага хийх, бусад нэмэлт 
боломжуудыг ашиглан харилцаа холбооны цогц шийдлийг 
хангах боломжийг олгож буй үйлчилгээ юм.

1.2       Бүртгэлийн хураамж

1.2.1  Шинэ хэрэглэгч нь Хавсралт  1.1-д  заасан  тарифын  дагуу 
бүртгэлийн хураамжийг төлнө.

1.2.2   Хэрэглэгч  азын   дугаар   худалдан  авах бол  Хавсралт  1.2-т 
заасан нэмэлт төлбөрийг төлнө.

1.2.3  Урьдчилсан төлбөрт “MNP75” үйлчилгээний  хэрэглэгч дараа 
төлбөрт үйлчилгээнд шилжихэд  бүртгэлийн хураамжийн 
хөнгөлөлт эдэлнэ.

1.3       Багцын сарын хураамж

1. .1  нь доорх нөхцлүүдээс бусад тохиолдолд 3     Багцын сарын хураамж
хэрэглэгчийн хэрэглээ хийсэн  үл хамааранэсэхээс  сар бүр 
заавал нэхэмжлэгдэнэ.  Үүнд:
1.3.1.1 Хэрэглэгч дугаар хадгалуулах үйлчилгээ авсан;
1.3.1.2 Хууль болон гэрээнд заасны дагуу үйлчилгээ үзүүлэгчийн 
санаачлагаар хэрэглэгчийн үйлчилгээг бүхэлд нь зогсоосон.

1.3.2  Шинэ хэрэглэгч сарын дундуур үйлчилгээ авсан тохиолдолд 
багцын сарын хураамжийг тухайн сарын үлдэгдэл хоногт 
дүйцүүлэн нэхэмжлэх бөгөөд багцад дагалдах хэрэглээний 
эрхийг бүтэн олгоно.

1.3.3    Хэрэглэгч сарын дундуур дотуур дугаар авах тохиолдолд багцын 
сарын хураамжийг тухайн сарын үлдэгдэл хоногт дүйцүүлэн 
нэхэмжилнэ.

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

1.4       Багцад дагалдах хэрэглээний эрх

1.4.1    Багцад  дагалдах  хэрэглээний  эрх   гэж  хэрэглэгчийн  ашиглаж 
буй багцын сарын хураамжид дагалдаж буй хэрэглээний эрх юм.

1.4.2   Хэрэглэгчийн ашиглаж буй дотуур дугаарын сарын  хураамжид 
хэрэглээний эрх дагалдахгүй.

1.4.3   Хэрэглэгчийн ашиглаж буй дотуур дугаарын хэрэглээ нь багцад  
дагалдах хэрэглээний эрхээс тооцогдоно.

1.4.4  Багцад дагалдах хэрэглээний эрхэд  үйлчилгээ  үзүүлэгчтэй 
харилцан холболт бүхий операторуудын сүлжээ рүү ярих яриа 
хамаарна.

1.4.5  Багцад  дагалдах  ярианы  эрхээс  гадуурх   хэрэглээнд 
урамшууллын ярианы минут, улс хоорондын яриа, тусгай 
дугааруудын яриа хамаарна. 

1.4.6   Тухайн сардаа ашиглаж дуусаагүй багцад дагалдах хэрэглээний 
эрх нь дараа сардаа шилжихгүй. 

1.5       Барьцаа төлбөр

1.5.1   Шинэ  хэрэглэгч   үйлчилгээ   авахдаа  Хавсралт  1.1-д  заасан 
үндсэн барьцаа төлбөрийг байршуулна.

1.5.2 Үйлчилгээ үзүүлэгчийн үүрэн холбооны дараа төлбөрт 
үйлчилгээний хэрэглэгч гэрээн дээрээ нэмэлтээр “ ” MNP75
үйлчилгээний дугаар авах тохиолдолд  “ ” үйлчилгээний  MNP75
үндсэн барьцаа төлбөрийг байршуулахгүйгээр ашиглах 
боломжтой байна.

1.5.3  Хэрэглэгч улс хоорондын  ярианы  эрх  нээлгэх  тохиолдолд 
Хавсралт  1.1-д  заасан нэмэлт барьцааг байршуулна.

1.5.4  Төлбөрөө төлөөгүйн улмаас үйлчилгээний  эрх  нь  хаагдсан 
хэрэглэгч 3 сарын  хугацаанд  төлбөрийн  үлдэгдлээ 
барагдуулаагүй тохиолдолд хэрэглэгчийн барьцааг төлбөрийн 
үлдэгдэлд суутгана.

1.5.5   Барьцаа төлбөр нь төлбөрийн үлдэгдэлд суутгагдсан хэрэглэгч 
үйлчилгээг дахин ашиглахын тулд  барьцаа төлбөрийг дахин 
байршуулна.

ХОЁР. ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУГАЦАА

2.1      Суурин холбооны “ ” үйлчилгээ нь хэрэглэгч үйлчилгээний MNP75
нөхцлийг хүлээн зөвшөөрч, талууд гарын үсэг зурж 
баталгаажуулан хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн үндсэн 
гэрээнд заасны дагуу үйлчилгээ үзүүлэгчийн санаачилгаар 
болон хэрэглэгчийн хүсэлтээр үйлчилгээ цуцлагдах хүртэл 
хүчин төгөлдөр үйлчилнэ

ГУРАВ. ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ
3.1     Хэрэглэгч нь  үйлчилгээг ашиглах  нууц үг болон  төлбөрийн  

мэдээлэл хүлээн авахад шаардлагатай үйлчилгээ үзүүлэгчийн 
үүрэн холбооны дугаар болон мэйл хаягаа үнэн зөв бүртгүүлнэ.

3.2  Хэрэглэгч нь ухаалаг утас эсвэл компьютероос дугаараа 
ашиглахдаа хандах эрхийн нууцлалыг хангаж,  нууц үгийг 
тогтмол солих, түүнийг чандлан хадгалах, төхөөрөмжийг гадны 
халдлагад өртөхөөс хамгаалах үүргийг хүлээнэ.

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. 

ДӨРӨВ. ТӨЛБӨР ТООЦОО

4.1       Хэрэглээний мэдээлэл

4.1.1  Хэрэглэгч нь хэрэглээний мэдээллээ сар бүрийн 8-аас  хойш 
үйлчилгээний зааланд ирж шалгуулах боломжтой байна. 

4.2       Хэрэглээний алхам
4.2.1    Ярианы тариф нь хот хооронд болон хот доторх ярианд эхний 60 

секунд хүртэлх яриаг бүрэн 1 минутаар, 61 дэх секундээс 1 
секундын алхмаар тооцно.

4.2.2   Ярианы  тариф  нь  улс  хоорондын  ярианд   эхний  6  секунд 
хүртэлх яриаг бүрэн 6 секундээр, 7 дахь секундээс 1 секундын 
алхмаар тооцно.

4.2.3  Хэрэглэгч  хөдөлгөөнт интернетэд холбогдсон үедээ “MNP75” 
үйлчилгээний аппликэйшнийг ашиглахад тухайн үүрэн 
операторын дата тарифын дүнгээр төлбөр тооцогдоно.    

4.3       Төлбөрийн нэхэмжлэх

4.3.1   Үйлчилгээ үзүүлэгч үйлчилгээний төлбөрийг сар бүрийн 01-ээс 
31-ний өдрөөр тасалбар болгон дараа сарын 07-ны дотор 
хэрэглэгчээс нэхэмжилнэ.

4.3.2  Төлбөрийн нэхэмжлэл нь  тухайн  сарын  багцын хураамж, 
сарын хэрэглээний дүнгээс зохих хөнгөлөлтийг хасч тооцсоны 
дараах дүн, өмнөх сарын төлбөрийн үлдэгдэл, 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 үүрэн холбооны  дараа  төлбөрт  үйлчилгээний 
гэрээндээ нэмэлтээр “MNP75” үйлчилгээг авсан тохиолдолд 
үүрэн холбооны дараа төлбөрт үйлчилгээ болон  “MNP75” 
үйлчилгээний төлбөрт хамт нэхэмжлэгдэнэ. 

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 нэхэмжилсэн төлбөрийг 
тухайн сарын 20-ны дотор бүрэн төлсөн тохиолдолд дараа 
сарын төлбөрийн НӨАТ тооцоогүй дүнгээс 5%-ийн хөнгөлөлтийг 
хасч тооцно.

5.1.2  Хугацаандаа  төлсний  хөнгөлөлтөд захиалгат үйлчилгээний 
төлбөрүүд тооцогдохгүй. 

5.2       Гэр бүл, Найзын хөнгөлөлт

5.2.1  Хэрэглэгч үйлчилгээний салбарт  хандан  Мобикомын  үүрэн 
телефон холбооны тогтмол ярьдаг 5 хүртэлх дугаараа Гэр бүл, 
Найзын хөнгөлөлтөнд бүртгүүлснээр Хавсралт 1.4-т заасан 
тарифаар ярих эрхтэй болно. 

5.2.2  Хэрэглэгч үйлчилгээг цуцлахаас бусад  тохиолдолд  Гэр бүл, 
Найзын хөнгөлөлтөнд бүртгүүлсэн дугаар устахгүй.

ЗУРГАА. НЭМЭЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

6.1        Mobility үйлчилгээ

6.1.1. Mobility үйлчилгээ гэж хэрэглэгчийн “MNP75” үйлчилгээний 
дугаарт дуудлага ирэх үед интернэт орчин байхгүй, аппликэйшн 
ажиллаагүй байх тохиолдолд үүрэн холбооны дугаартаа 
дуудлагыг хүлээн авах боломжийг олгож буй үйлчилгээ юм. 

6.1.2    Хэрэглэгч Mobility үйлчилгээг ашиглах тохиолдолд Хавсралт 1.4-
т заасан тарифаар төлбөр тооцогдоно.

6.1.3  Mobility үйлчилгээг Мобикомоос  өөр  операторын  хэрэглэгч 
ашиглах боломжгүй байна. 

6.2       Call through үйлчилгээ

6.2.1  Call through гэж хэрэглэгч “MNP75” үйлчилгээний аппликэйшн 
ашиглан дуудлага хийх үед WiFi болон интернэт орчны сүлжээ 
муу байх үед үүрэн холбооны дугаараа ашиглан яриа хийх 
боломжийг олгож буй үйлчилгээ юм. 
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6.2.2    Хэрэглэгч Call through үйлчилгээг ашиглах тохиолдолд Хавсралт 
1.4-т заасан тарифаар төлбөр тооцогдоно.

6.2.3    Call through үйлчилгээг Мобикомоос  өөр  операторын  хэрэглэгч 
ашиглах боломжгүй байна. 

6.3       Дотуур дугаар

6.3.1   Дотуур дугаар гэж үндсэн дугаарыг өргөтгөх байдлаар 11  орон 
болгон ашиглаж буй 75xx-xxxx (ххх) загвартай буюу үндсэн 
дугаарыг дагалдах 3 орон бүхий дугаарлалтыг хэлнэ.

6.3.2  Хэрэглэгч 2-5 хүртэлх дотуур дугаарыг  нэмэлтээр  үүсгүүлэн 
ашиглах боломжтой. 

6.3.3  Дотуур дугаар үүсгүүлэн ашиглаж буй хэрэглэгчээс сар  бүр 
Хавсралт 1.1-д заасан сарын сарын хураамжийг нэхэмжилнэ.

6.3.4    Хэрэглэгч 100-112, 911 гэсэн дотуур дугааруудыг сонгон ашиглах 
боломжгүй байна.

ДОЛОО. ЗАХИАЛГАТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

7.1      Гэрээ шилжүүлэх

7.1.1   Гэрээ шилжүүлэх гэдэг нь  үйлчилгээг эзэмших эрхээ өөр MNP75
хэрэглэгчид шилжүүлэхийг хэлнэ. 

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

7.1.3   Гэрээ  шилжүүлэх   үйлчилгээ  авах  хэрэглэгч   нь  үйлчилгээг 
хамгийн багадаа 1 сар ашигласан байна.

7.1.4   Гэрээ шилжүүлэх хэрэглэгч төлбөр тооцооны  үлдэгдэлгүй  байх 
шаардлагатай бөгөөд багцын сарын хураамжийг гэрээ 
шилжүүлэх хүсэлт гаргасан өдрийг хүртэлх ашигласан хоногт 
дүйцүүлэн тооцно.

7.1.5  Шинэ хэрэглэгчийн  хувьд багцын  сарын  хураамжийг гэрээ 
шилжүүлэн авсан өдрөөс эхлэн сарын үлдсэн хоногт дүйцүүлэн 
тооцно. 

7.2  Урьдчилсан төлбөрт  үйлчилгээний дугаартай MNP75
хэрэглэгч дараа төлбөрт үйлчилгээнд шилжих:

7.2.1   Урьдчилсан төлбөрт дугаар нь хэрэглэгчийн нэр дээр бүртгэлтэй 
байна.

7.2.2  MNP75  дугаартайгаа дараа Урьдчилсан төлбөрт  үйлчилгээний
төлбөрт үйлчилгээнд шилжихэд бүртгэлийн хураамжийн 
хөнгөлөлт эдэлнэ.

7.2.3  Хэрэглэгчийн дансан дахь нэгж  устах  бөгөөд  дараа  сард 
хэрэглэгчийн төлбөрийн нэхэмжлэхийн эцсийн дүнгээс устсан 
нэгжийн дүнг тооцоолон төлбөрөөс хасна.

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

7.3     Дараа төлбөрт  үйлчилгээний хэрэглэгч урьдчилсан MNP75
төлбөрт үйлчилгээ рүү буцаж шилжих:

7.3.1  Хэрэглэгч урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээнд  шилжихийн тулд 
дараа төлбөрт үйлчилгээг хамгийн багадаа 1 сар ашигласан 
байх шаардлагатай. 

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

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

7.3.4   Дараа төлбөрт MNP75 үйлчилгээний багцын сарын хураамжийг 
хэрэглэгчийн  ашигласан  өдөрт дүйцүүлэн нэхэмжилнэ.

7.3.5  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:
7.3.5.1 Хэрэглэгч  илүү  төлөлт  хийсэн  тохиолдолд  илүү 
төлөлтийг дараа сарын 15-нд багтаан нэгж хэлбэрээр 
хэрэглэгчийн дансанд буцаан олгоно;
7.3.5.2  Үлдэгдэл  төлбөр  үүссэн  тохиолдолд  хэрэглэгч  дараа 
сарын 15-нд багтаан үлдэгдэл төлбөрийг барагдуулах үүрэгтэй 
бөгөөд төлбөрийг барагдуулаагүй тохиолдолд дансан дахь 
нэгжээс суутгана.
 

 

 7.4      MNP75  үйлчилгээний дугаарыг  хадгалах
7.4.1 Хэрэглэгч дугаар хадгалуулах хугацаагаа урьдчилан сонгож 

Хавсралт 1.6-д заасан хадгалах үйлчилгээний төлбөрийг 

урьдчилан төлнө.
7.4.2  Дугаар хадгалах хугацааг хуанлийн бүтэн сараар тооцох бөгөөд

нэг удаад 12 сараас ихгүй хугацаагаар хадгалуулах боломжтой 

байна. 
7.4.3 12 сар хадгалсан дугаарыг 1 сар ашигласны дараа дахин 

хадгалуулах эрх үүснэ.
7.4.4  Дугаар хадгалах үйлчилгээг хэрэглэгчийн  хүсэлт гаргасан тухайн 

өдөрт нь гүйцэтгэж, үйлчилгээний эрхийг бүрэн хаана.
7.4.5  Хэрэглэгч сарын 1-ээс хойш дугаараа хадгалуулсан бол тухайн 

сарыг хадгалах хугацаанд оруулж тооцохгүй бөгөөд багцын 

сарын хураамжийг бүтэн нэхэмжилнэ.
7.4.6  Хэрэглэгч   дугаараа  хадгалуулахад   төлбөрийн  үлдэгдэлгүй

байх шаардлагатай. 
7.4.7  Хэрэв тухайн сарын төлбөр бодогдож гараагүй байх /сар бүрийн 

1-7ны хооронд/ тохиолдолд дараа сард хэрэглэгчээс тухайн 

сарын төлбөрийг нэхэмжлэх бөгөөд хэрэглэгч төлбөр 

нэхэмжлэгдсэн сарын 20-ны дотор төлбөрөө бүрэн барагдуулах 

үүрэгтэй.
7.4.8  Шинэ хэрэглэгч нь  хамгийн  багадаа 3 сар  дугаараа ашиглаж 

байж хадгалуулах эрхтэй болно.    
7.4.9  Хэрэглэгчийн хүсэлт гаргасан дугаар хадгалах хугацаа дуусахад 

дараа сарын 1-нд үйлчилгээний эрх автоматаар нээгдэж тухайн 

сарын багцын хураамжийг бүтэн нэхэмжилнэ.
7.4.10 Хэрэглэгч дугаар хадгалуулах болон хадгалуулсан дугаарыг 

нээлгэх хүсэлтээ дараах хэлбэрээр гаргах боломжтой. Үүнд:
7.4.10.1  Үйлчилгээний салбарт хандах;
7.4.10.2  2222 лавлах шугамд (Бусад сүлжээнээс 312222 дугаарт).

7.5     Дугаар нээх

7.5.1   Хэрэглэгчийн хүсэлт гаргасан тухайн өдөр дугаарыг нээж өгнө. 
7.5.2  Сарын дундуур дугаар  нээлгэж   байгаа   тохиолдолд   багцын 

сарын хураамжийг сарын үлдсэн өдөрт дүйцүүлэн нэхэмжилнэ.
7.5.3 Хэрэглэгч дугаараа нээлгэх үед төлбөрийн үлдэгдэлтэй бол 

төлбөрөө бүрэн барагдуулах үүрэгтэй.
7.5.4  Төлбөрөөс хаалттай дугаарыг нээлгэж байгаа тохиолдолд тухайн 

сарын багцын хураамжийг бүтэн нэхэмжилжилнэ.

7.6      Хэрэглээний дэлгэрэнгүй жагсаалт гаргах

7.6.1   Хувь  хэрэглэгч  хэрэглээний  дэлгэрэнгүй  жагсаалт  авах  бол 
өөрийн биеэр хүчин төгөлдөр цахим үнэмлэхтэйгээ 
үйлчилгээний зааланд ирэх шаардлагатай.

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

7.6.3   Тухайн сарын хэрэглээний дэлгэрэнгүй жагсаалтыг сарын 01-ээс 
07-ны өдрийн хооронд гаргах боломжгүй.

НАЙМ. ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЦУЦЛАХ

8.1     Хэрэглэгчийн хүсэлтээр үйлчилгээ цуцлах

8.1.1  Хэрэглэгчийн үйлчилгээ цуцлах хүсэлтийг хүсэлт гаргасан өдөрт 

нь гүйцэтгэж, тухайн сарын багцын хураамжийг бүтэн 

нэхэмжилнэ. 
8.1.2 Хэрэглэгч нь үйлчилгээ цуцлах өдрийг хүртэлх  хугацаанд 

ашигласан үйлчилгээний төлбөрийг бүрэн барагдуулах үүрэгтэй. 

8.2     Үйлчилгээ үзүүлэгчийн зүгээс үйлчилгээ цуцлах

8.2.1 Үйлчилгээ үзүүлэгч нь дараах тохиолдолд үйлчилгээг дангаар 

цуцалж, барьцааг төлбөрт суутгах эрхтэй. Үүнд:
8.2.1.1  Төлбөрөө  төлөөгүй  хэрэглэгчийн дугаарыг 3  сар 

хадгалан 4 дэх сард;
8.2.1.2  Дугаараа  хадгалуулсан  хэрэглэгч  4.3.3-т  заасан 

хугацаанд төлбөрийн үлдэгдлээ барагдуулаагүй бол үйлчилгээ 

автоматаар нээгдэх сард.

/ Хувь хэрэглэгч /
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*Үнэ тарифт НӨАТ тооцогдсон

**Мобикомын үүрэн холбооны дараа төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгчид үндсэн барьцаа байршуулахгүй

***Үндсэн болон дотуур дугаар тус бүрт байршуулна 

Хавсралт 1/ Хувь хэрэглэгч /

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ ТАРИФ MNP75 Postpaid

1.1 Үндсэн үнэ

Бүртгэлийн хураамж* 5’000₮*

Урьдчилсан төлбөрт MNP75 үйлчилгээний хэрэглэгч дараа 
төлбөрт үйлчилгээнд шилжих бүртгэлийн хураамж

0₮

Үндсэн барьцаа 20'000₮**

Улс хоорондын ярианы эрхийн барьцаа Үндсэн барьцаа + 30’000₮***

Багцын сарын хураамж 4'500₮

Дотуур дугаарын сарын хураамж /дугаар тус бүрт/ 1'500₮

1.2 Алт, мөнгө, хүрэл дугаарын үнэ

Алтан дугаар 200'000₮*

Мөнгөн дугаар 100'000₮*

Хүрэл дугаар 30’000₮*

1.3 Багцад дагалдах хэрэглээний эрх

Багцад дагалдах хэрэглээний эрх 3'000₮

1.4 Ярианы тариф (1 минутаар)

MNP75-ын сүлжээнд ярих 0₮

Бусад суурин сүлжээнд ярих 20₮

Гэр бүл, Найзын хөнгөлөлтөнд бүртгэлтэй дугаар руу ярих 25₮

Бүх үүрэн холбооны дугаар руу ярих 30₮

Монголын Цахилгаан Холбооны орон нутгийн дугаар руу ярих 30₮

Call through ярианы тариф Үүрэн холбооны дугаарынх нь бусад сүлжээнд ярих тариф

Mobility дуудлага хүлээн авах тариф  25₮

*(Од) гарцаар улс хооронд ярих MNP75 үйлчилгээний улс хоорондын ярианы тариф

1.5 Мессэжний тариф (1 мессэж)

MNP75-ын сүлжээнд мессэж бичих 5₮

Мобикомын сүлжээнд мессэж бичих 25₮

1.6 Захиалгат үйлчилгээний төлбөр

Дугаар хадгалах Жилд 3 сар үнэгүй, 4 дэх сараас эхлэн сар бүр 1’000₮*

Гэрээ шилжүүлэх, дугаар бүрт 1’000₮*

Хэрэглээний дэлгэрэнгүй жагсаалт 1’000₮*
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