စည််းကမ််းသတ်မှတခ
် ျက်မျ ်း
 မည်သည်အ
့် လအ
ို လလ ျောက်သက်တမ််းတ်းို ပက်လကခ ်ကမ
ို ဆို ဝယ်ယပ
ူ ါက 1000GB အထိ
ဒေတ လက်ဒ

င်မျ ်း ရရနင
ို ပ
် ါသည်။

 Data Carry Plus Auto Renewal ပက်လက့်ခ ်၏ လက်က န် လေတျောပမျောဏ 50MB
လအျောက်လရျောက်ရသျော်းခ န် (သမဟို
ို ့် တ)် ပက်လက့်ခ ်သက်တမ််းကိုနဆ
် ်းို ခ န်တင် အလအ
ို လလ ျောက်
သက်တမ််းတ်းို ဝယ်ယမ
ူ ည်ဖြစ်ပါသည်။
 ပက်လက့်ခ ်လေတျောနင ့်် ကထူ်းထျော်းသည့်လ
် ေတျောပမျောဏကို အင်တျောနက်အသ်းို ဖပြုမှု အျော်းလ်းို အတက်
အသ်းို ဖပြုနင
ို ပ
် ါသည်။
 အကကမ်အလရအတက်အကနအ
် ့် သတ်မရ ဝယ်ယန
ူ င
ို မ
် ည်ဖြစ်ပပ်း လေတျောပမျောဏမ ျော်း
လပါင််းစည််းသျော်းမည့်အ
် ဖပင် ပက်လကခ ် သက်တမ််း ကလ
ို နျောက်ဆ်းို သက်တမ််းအထ အသ်းို ဖပြုနင
ို ်
မည်ဖြစ်သည်။ (သလသျော်
ို ့်
လေတျောပမျောဏ မတူလသျော Auto renewal packs မ ျော်းဝယ်ယူ လမရပါ)
ို ့်
 Package ၏ သက်တမ််းပမျောဏမျော ၃၀ ရက်ဖြစ်ပပ်း Package သက်တမ််းကိုနဆ
် ်းို ပပ်း
လေတျောသယ်လဆျောင်နင
ို လ
် သျောကျောလမျော ၇ ရက် ဖြစ်ပါသည်။
 ကထူ်းထျော်းသည့်လ
် ေတျောကို သက်တမ််း ၇ ရက် အသ်းို ဖပြုနင
ို ပ
် ါသည်။
ကထူ်းထျော်းသည့်လ
် ေတျောသက်တမ််းနင ့်် လေတျောလက်က န်ကို လပါင််းစည််း အသ်းို ဖပြုနင
ို ပ
် ါသည်။
 လဆ/ရယ်/လရွှေ အစအစဉ် ရယူထျော်းလသျော GSM/WCDMA Prepaid/Postpaid အသ်းို ဖပြုသူမ ျော်း
ဝယ်ယန
ူ င
ို ပ
် ါသည်။
 CDMA, Base Tariff နင ့်် လက်ရအသ်းို ဖပြုဖခင််းမရသူမ ျော်း ဝယ်ယန
ူ င
ို မ
် ည်မဟိုတပ
် ါ။
 လေတျောသယ်လဆျောင်နင
ို လ
် သျော ကျောလ (Package ၏ သက်တမ််းကိုနဆ
် ်းို ပပ်း ၇ ရက်) အတင််း Data Carry
Plus Pack အသစ်ဝယ်ယပ
ူ ါက အသ်းို ဖပြုရန် က န်ရလနလသျော ပက်လက့်ခ ်လေတျော ပမျောဏကို လပါင််းစည််း
အသ်းို ဖပြုနင
ို ပ
် ါသည်။
 ပက်လက့်ခ ်မ ျော်းကို USSD channel မ ဝယ်ယူ (သမဟို
ို ့် တ)် ပယ်ြ က်နင
ို ပ
် ါသည်။

 လက်က န် Data 50MB ထမလရျောက်ရလသ်းလသျော်လည််း ပက်လက့်ခ ် သက်တမ််းကိုနဆ
် ်းို သျော်းပါက
အလအ
ို လလ ျောက် သက်တမ််းတ်းို ဝယ်ယူမည် ဖြစ်ပါသည်။
 သ်းို စွဲသက
ူ ပက်လက့်ခ ်သက်တမ််းမကိုနခ
် င် Auto –renewal ပက်လက့်ခ ်ကို UNSUBSCRIBE (ရပ်တန်)့်
လက
ို ပ
် ါက လက်က န် data က န်ရလနလျှင ် က န်ရလနလသျော data ကို ပက်လက့်ခ ်သက်တမ််းကိုနဆ
် ်းို

သည်အထအသ်းို ဖပြုနင
ို ပ
် ါသည်။ သလသျော်
ို ့်
Unsubscribe ဖပြုလိုပ်သည်နင့်် Auto renewal function ကို
အသ်းို မဖပြုနင
ို လ
် တျောပ
့် ါ။
 ပက်လက့်ခ ်သက်တမ််းတ်းို သည်အ
့် ခါ၌ လငလက်က န်မလလ
ို လျောက်ပါက Auto renewal function သည်
လခတတရပ်တန်သ
ူ ြိုန်း် လငဖြည်ဖ့် ခင််း/ လခ ်းလငအသ်းို ဖပြုဖခင််း/လငလွှေဖွဲ ခင််း
့် ျော်းမျော ဖြစ်သည်။ သ်းို စွဲသမ
စလသျောနည််းလမ််းမ ျော်းဖြင့်် အလအ
ို လလ ျောက် သက်တမ််းတ်းို ပက်လက့်ခ ်ကို ဆက်လက်သ်းို စွဲနင
ို မ
် ျော
ဖြစ်ပါသည်။
 သ်းို စွဲသမ
ူ ပက်လက့်ခ ် သက်တမ််းကိုနဆ
် ်းို ပပ်း လေတျောသယ်လဆျောင်လနလသျောကျောလ(၇ရက်အတင််း)
တင
ို လ
် အျောင် လငထပ်မဖြည်သ
့် င််းဖခင််း မရပါက Auto Renew Function သည် အလအ
ို လလ ျောက်
လ်းို ဝရပ်တန်သ
ို ါက
့် ျော်းမည်ဖြစ်ပါသည်။ အသ်းို ဖပြုသူမ service ကို ဖပန်လည်အသ်းို ဖပြုလပ
ထပ်မဝယ်ယပူ ပ်း မ အသ်းို ဖပြုနင
ို ပ
် ါသည်။
 Gift function မပါဝင်ပါ။
 ထလပါက် chance မရရနင
ို ပ
် ါ။
 Data Carry Plus Auto Renewal ပရို မိုရင််းကျောလမျော (၂၃-၉-၂၀၂၁) မ ထပ်မမလ ကညျောခင်အထ
ဖြစ်ပါသည်။

