ﻃﺮحﻫﺎی وﯾﮋه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺷﺎﺗﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﯾﻠﺪا

ﺷﺎﺗﻞ ﺑﻪﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺷﺐ ﯾﻠﺪا ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات وﯾﮋه ﻃﺮحﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﻮد ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان اراﺋﻪ داد.
در اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻪ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺳﻪ ﺳﺮوﯾﺲ اراﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺿﻤﻦ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ وﯾﮋه
ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﮐﻨﺎر ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ
ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اول
اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﺑﺖ  ۴ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ و ﺑﺎ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ۱۶۰ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اراﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﺻﻮرت ﺧﺮﯾﺪ اﺷﺘﺮاک  ۳ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺮوﯾﺲ  Fair4096از  ۲۰درﺻﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ در ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ اﺷﺘﺮاک ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۹۶٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ،در اﺧﺘﯿﺎر
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ) .ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ  ۱۲۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ(.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دوم
اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﺑﺖ  ۸ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ و ﺑﺎ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ۳۵۰ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اراﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﺻﻮرت ﺧﺮﯾﺪ اﺷﺘﺮاک  ۳ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺮوﯾﺲ  Fair8192از  ۲۰درﺻﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ در ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ اﺷﺘﺮاک ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۲۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ،در اﺧﺘﯿﺎر
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ) .ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ  ۱۵۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ(.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﻮم
اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﺑﺖ  ۱۶ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ و ﺑﺎ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ۷۰۰ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اراﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﺻﻮرت ﺧﺮﯾﺪ اﺷﺘﺮاک  ۳ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺮوﯾﺲ  Fair16384از  ۲۰درﺻﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ در ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ اﺷﺘﺮاک ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۹۲٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن در اﺧﺘﯿﺎر
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ) .ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ  ۲۴۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ(.
ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ درﺑﺎره ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی اراﯾﻪ ﺷﺪه در ﺟﺸﻨﻮاره ﯾﻠﺪا ﺷﺎﺗﻞ
ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﻧﯿﻤﯽ از ﺣﺠﻢ ﺗﺮاﻓﯿﮏ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ را ﺑﺮای ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻪ آن ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎدهی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ و داﺧﻠﯽ را ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺣﺘﺎ ﻫﻤﻪی ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﺮوﯾﺲ را ﺑﻪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ داﺧﻠﯽ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ
ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ،ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺼﻮﺑﻪ  ۲۶۶ﺳﺎزﻣﺎن

ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺣﺠﻢ ﺗﺮاﻓﯿﮏ دﻟﺨﻮاه ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﺻﻠﯽ ﺳﺮوﯾﺲ
ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ.
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