ﺑﻪﻫﻤﺮاه راﻫﻨﻤﺎی ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی

ﻣﻌﺮﻓﯽ و راﻫﻨﻤﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﺳﺎل  + 98ﻗﯿﻤﺖ

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻی ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺴﺘﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎ در
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻤﺎم ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﯾﺮاﻧﺴﻞ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  98را ﮔﺮدآوری ﮐﺮدﯾﻢ .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﻪ از
ﻫﺮ ﺟﺪول اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ داﺷﺘﯿﻢ ،اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺰان
ﻣﺼﺮف ﺷﻤﺎﺳﺖ.
دراﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻤﺎم ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را در ﻫﺮ ﺟﺪول ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.
اﮔﺮ ﺑﺴﺘﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﺎﺻﯽ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی زﯾﺮ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻟﯿﺴﺖ
ﻟﯿﺴﺖ
ﻟﯿﺴﺖ
ﻟﯿﺴﺖ
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ﻟﯿﺴﺖ
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ﻟﯿﺴﺖ

ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی
ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی
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ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

ﺳﺎﻋﺘﯽ اﯾﺮاﻧﺴﻞ
روزاﻧﻪ اﯾﺮاﻧﺴﻞ
ﻫﻔﺘﮕﯽ اﯾﺮاﻧﺴﻞ
 15روزه اﯾﺮاﻧﺴﻞ
ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﯾﺮاﻧﺴﻞ
2ﻣﺎﻫﻪ اﯾﺮاﻧﺴﻞ
3ﻣﺎﻫﻪ اﯾﺮاﻧﺴﻞ
4ﻣﺎﻫﻪ اﯾﺮاﻧﺴﻞ
 6ﻣﺎﻫﻪ اﯾﺮاﻧﺴﻞ
ﺳﺎﻻﻧﻪ اﯾﺮاﻧﺴﻞ
ﺷﺒﺎﻧﻪ اﯾﺮاﻧﺴﻞ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﯾﺮاﻧﺴﻞ را ﺑﺨﺮﯾﻢ؟
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺴﺘﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺪ دﺳﺘﻮری ﯾﺎ رﻣﺰ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﺗﺎن ) اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﺳﺎﻋﺘﯽ ،روزاﻧﻪ ،ﻣﺎﻫﺎﻧﻤﻪ و (...را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺪاول زﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺒﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺴﺘﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﺑﺎ ﮐﺪ ﯾﺎ رﻣﺰ آﺷﻨﺎ ﻧﺴﺘﯿﺪ وارد ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﺗﺼﻮﯾﺮی در
ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺴﺘﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﺑﺎ ﮐﺪ ﯾﺎ رﻣﺰ را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﺑﺎ ﮐﺪ دﺳﺘﻮری ﯾﺎ رﻣﺰ

ﻗﯿﻤﺖ و ﺣﺠﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﺎﻋﺘﯽ اﯾﺮاﻧﺴﻞ  -ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 98
در ﺟﺪول زﯾﺮ ﻗﯿﻤﺖ ،ﺣﺠﻢ و ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﺎﻋﺘﯽ اﯾﺮاﻧﺴﻞ را در اردﯾﺒﻬﺸﺖ  98ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
ﺣﺠﻢ ﻧﺎﻣﺤﺪود در ﺟﺪول زﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ) 2 ،1ﯾﺎ  3ﺳﺎﻋﺖ( ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻼک ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ ﻧﻪ ﺣﺠﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﯾﺮاﻧﺴﻠﺘﺎن.
ﻗﯿﻤﺖ
ﻧﻮع ﺑﺴﺘﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺣﺠﻢ GB
)ﺗﻮﻣﺎن(

ﮐﺪ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی

 ۱ﺳﺎﻋﺖ
) ۲ﺗﺎ  ۸ﺻﺒﺢ(

ﻧﺎﻣﺤﺪود

*۵۵۵*۵*۶*۱# 900

 ۲ﺳﺎﻋﺖ
) ۲ﺗﺎ  ۸ﺻﺒﺢ(

ﻧﺎﻣﺤﺪود

*۵۵۵*۵*۶*۲# 1500

 ۳ﺳﺎﻋﺖ
) ۲ﺗﺎ  ۸ﺻﺒﺢ(

ﻧﺎﻣﺤﺪود

*۵۵۵*۵*۶*۳# 2000

 ۱ﺳﺎﻋﺖ
) ۸ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  ۲ﺑﺎﻣﺪاد روز
ﺑﻌﺪ(

1GB

*۵۵۵*۵*۶*۴# 2000

 ۲ﺳﺎﻋﺖ
) ۸ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  ۲ﺑﺎﻣﺪاد روز
ﺑﻌﺪ(

2GB

*۵۵۵*۵*۶*۵# 3000

 ۳ﺳﺎﻋﺖ
) ۸ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  ۲ﺑﺎﻣﺪاد روز
ﺑﻌﺪ(

3GB

*۵۵۵*۵*۶*۶# 4000

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺮح اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﺎﻋﺘﯽ اﯾﺮاﻧﺴﻞ  -ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن :98
 .1اﮔﺮ ﺷﺐزﻧﺪهدار ﻫﺴﺘﯿﺪ :اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ ) ۲ﺗﺎ  ۸ﺻﺒﺢ( ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺷﺒﺎﻧﻪ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻧﺎﻣﺤﺪود دارد ﻣﻨﺎﺳﺐ داﻧﻠﻮد ﻓﯿﻠﻢ و ﺳﺮﯾﺎل ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎ ﺗﺎ
ﺳﺤﺮ اﺳﺖ.
 .2اﮔﺮ در روز ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ :ﻃﺮح اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ روزاﻧﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن دارد ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﮔﻮﺷﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ وایﻓﺎی ﺑﺮﺳﯿﺪ!

ﻗﯿﻤﺖ و ﺣﺠﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ روزاﻧﻪ اﯾﺮاﻧﺴﻞ  -ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 98
ﻗﯿﻤﺖ
)ﺗﻮﻣﺎن(

ﮐﺪ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی

ﻧﻮع ﺑﺴﺘﻪ

ﺣﺠﻢ

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  1روزه

 ۶۰ﻣﮓ

*۵۵۵*۵*۱#
 ۱,۶۰۰ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎره ﮔﯿﺮی ﻋﺪد
۱

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  1روزه

 ۱۰۰ﻣﮓ

۲,۲۰۰

*۵۵۵*۵*۱#
ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎره ﮔﯿﺮی ﻋﺪد
3

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  1روزه

 ۲۰۰ﻣﮓ

۳,۲۰۰

*۵۵۵*۵*۱#
ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎره ﮔﯿﺮی ﻋﺪد
2

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  1روزه

 ۳۰۰ﻣﮓ

*۵۵۵*۵*۱#
 ۳,۹۰۰ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎره ﮔﯿﺮی ﻋﺪد
6

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  1روزه

 ۴۰۰ﻣﮓ

*۵۵۵*۵*۱#
 ۴,۵۰۰ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎره ﮔﯿﺮی ﻋﺪد
7

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  1روزه
) 7-2ﺻﺒﺢ(

 ۵۰۰ﻣﮓ

*۵۵۵*۵*۱#
 ۵۰۰ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎره ﮔﯿﺮی ﻋﺪد
9

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  1روزه

 ۷۵۰ﻣﮓ

*۵۵۵*۵*۱#
ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎره ﮔﯿﺮی ﻋﺪد
5

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  1روزه
) 7-2ﺻﺒﺢ(

 ۱ﮔﯿﮓ

*۵۵۵*۵*۱#
 ۹۰۰ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎره ﮔﯿﺮی ﻋﺪد
10

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  1روزه

 ۱.۵ﮔﯿﮓ

۷,۴۰۰

*۵۵۵*۵*۱#
ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎره ﮔﯿﺮی ﻋﺪد
4

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  1روزه

 ۲.۵ﮔﯿﮓ

۹,۴۰۰

*۵۵۵*۵*۱#
ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎره ﮔﯿﺮی ﻋﺪد
4

۵,۷۰۰

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺴﺘﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ روزاﻧﻪ اﯾﺮاﻧﺴﻞ  -ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن :98
.1

.2

.3
.4

اﮔﺮ از ﻃﺮﯾﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﻣﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﻮد را ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﺣﺠﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﺘﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺣﺠﻢ اﻧﺪﮐﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دارﯾﺪ ﺗﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻓﻌﺎل ﺷﻮد .ﭘﺲ در اﯾﻦ ﻣﻮاﻗﻊ  30ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻢ ﺟﻮاﺑﮕﻮی
ﺷﻤﺎﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﭘﯿﺎﻣﯽ را در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﺎ ﺣﺠﻢ  300ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻤﺎﺳﺖ.
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ و ﭘﯿﺞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺸﺖزﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮوﯾﺪ ﭘﯿﺎﻣﺘﺎن را ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺖ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﭘﺮﻣﺼﺮف اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﯾﮏ روز ﮐﻪ از وایﻓﺎی دور ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻋﻼﯾﻢ ﺧﻤﺎری در ﺷﻤﺎ ﻇﺎﻫﺮ
ﻣﯽﺷﻮد! ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
ﮐﺎرﺑﺮان وﻓﺎدار اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺣﺠﻢﻫﺎی ﺑﺎﻻی  750ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ را از ﺟﺪول ﻃﺮح اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ روزاﻧﻪ اﯾﺮاﻧﺴﻞ اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﻨﺪ.

ﻗﯿﻤﺖ و ﺣﺠﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ 3روزه اﯾﺮاﻧﺴﻞ  -ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 98
ﻧﻮع ﺑﺴﺘﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

ﺣﺠﻢ

ﻗﯿﻤﺖ
)ﺗﻮﻣﺎن(

ﮐﺪ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  3روزه

 ۱۵۰ﻣﮓ

۳۵۰۰

*۵۵۵*۵*۱۲#
ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎره ﮔﯿﺮی 2

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  3روزه

 ۲۵۰ﻣﮓ

۴۴۰۰

*۵۵۵*۵*۱۲#
ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎره ﮔﯿﺮی 5

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  3روزه

 ۴۰۰ﻣﮓ

۵۳۰۰

*۵۵۵*۵*۱۲#
ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎره ﮔﯿﺮی 4

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  3روزه

 ۷۵۰ﻣﮓ

۶۷۰۰

*۵۵۵*۵*۱۲#
ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎره ﮔﯿﺮی 1

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  3روزه

 ۱.۵ﮔﯿﮓ

۹۰۰۰

*۵۵۵*۵*۱۲#
ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎره ﮔﯿﺮی 3

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  3روزه

 ۲.۵ﮔﯿﮓ

۱۱۰۰۰

*۵۵۵*۵*۱۲#
ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎره ﮔﯿﺮی 6

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺴﺘﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ 3روزه اﯾﺮاﻧﺴﻞ  -ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن :98
 .1اﮔﺮ ﻣﺼﺮف اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺷﻤﺎ در ﺣﺪ ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻣﺘﻨﯽ و ﭼﻨﺪ ﺳﺮچ در ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺖ  3ﻃﺮح اول ﺟﺪول ﻃﺮح اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
3روزه اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
 .2وﻟﯽ اﮔﺮ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻤﺎﺷﺎی وﯾﺪﯾﻮ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ  3ﻃﺮح
آﺧﺮ ﺟﺪول ﻃﺮح اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ 3روزه اﯾﺮاﻧﺴﻞ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

ﻗﯿﻤﺖ و ﺣﺠﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻔﺘﮕﯽ اﯾﺮاﻧﺴﻞ  -ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 98
ﻗﯿﻤﺖ
ﺣﺠﻢ
)ﺗﻮﻣﺎن(

ﮐﺪ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻔﺘﮕﯽ  ۲۰۰ﻣﮓ

۴۴۰۰

*۵۵۵*۵*۲#
ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎرهﮔﯿﺮی 1

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻔﺘﮕﯽ  ۳۰۰ﻣﮓ

۵۵۰۰

*۵۵۵*۵*۲#
ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎرهﮔﯿﺮی 3

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻔﺘﮕﯽ  ۵۰۰ﻣﮓ

۷۰۰۰

*۵۵۵*۵*۲#
ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎرهﮔﯿﺮی 4

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻔﺘﮕﯽ  ۷۵۰ﻣﮓ

۸۳۰۰

*۵۵۵*۵*۲#
ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎرهﮔﯿﺮی 7

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻔﺘﮕﯽ  ۱.۵ﮔﯿﮓ

۱۰۹۰۰

*۵۵۵*۵*۲#
ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎرهﮔﯿﺮی 2

ﻧﻮع ﺑﺴﺘﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

 ۲ﮔﯿﮓ

*۵۵۵*۵*۲#
۱۵۰۰
ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎرهﮔﯿﺮی 10

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻔﺘﮕﯽ
) ۷-۲ﺻﺒﺢ(

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻔﺘﮕﯽ  ۲.۵ﮔﯿﮓ

*۵۵۵*۵*۲#
ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎرهﮔﯿﺮی6

۱۳۰۰۰

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻔﺘﮕﯽ
)۶ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ۱۲
ﻇﻬﺮ(

 ۴ﮔﯿﮓ

۴۵۰۰

*۵۵۵*۵*۲#
ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎرهﮔﯿﺮی 8

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻔﺘﮕﯽ

 ۵ﮔﯿﮓ

۱۸۰۰۰

*۵۵۵*۵*۲#
ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎرهﮔﯿﺮی 5

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻔﺘﮕﯽ
) ۷-۲ﺻﺒﺢ(

 ۵ﮔﯿﮓ

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻔﺘﮕﯽ
)۶ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ۱۲
ﻇﻬﺮ(

 ۶ﮔﯿﮓ

*۵۵۵*۵*۲#
۲۵۰۰
ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎرهﮔﯿﺮی 11
۵۵۰۰

*۵۵۵*۵*۲#
ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎرهﮔﯿﺮی 9

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺴﺘﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻔﺘﮕﯽ اﯾﺮاﻧﺴﻞ  -ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن :98
.1
.2

.3
.4

ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﻢ ﻣﺼﺮف اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  3ﮔﺰﯾﻨﻪ اول ﺟﺪول ﻃﺮح اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻔﺘﮕﯽ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ و ﺣﺠﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪ  300ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺑﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب دو ﮔﺰﯾﻨﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  1.5ﮔﯿﮓ و  2.5ﮔﯿﮏ در ﺟﺪول ﻃﺮح اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻔﺘﮕﯽ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﺷﮏ
دارﯾﺪ 2.5 ،ﮔﯿﮓ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .زﯾﺮا در ازای ﭘﺮداﺧﺖ  2100ﺗﻮﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﮏ ﮔﯿﮓ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ دارﯾﺪ و
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ در وب ﮔﺸﺖزﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﻋﺎت اداری ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ در ﺟﺪول ﻃﺮح اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻔﺘﮕﯽ
اﯾﺮاﻧﺴﻞ  2ﺑﺴﺘﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻔﺘﮕﯽ  5ﮔﯿﮓ را دارﯾﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺴﺘﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  5ﮔﯿﮓ  15روزه ﺟﺪول ﺑﻌﺪ

ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی ﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا اﮔﺮ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺎم ﺣﺠﻤﺘﺎن را ﻣﺼﺮف ﻧﮑﺮدﯾﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل
ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴﺘﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دوم ﻓﻘﻂ  500ﺗﻮﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

ﻗﯿﻤﺖ و ﺣﺠﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  15روزه اﯾﺮاﻧﺴﻞ  -ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 98
ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  15روزه اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﻃﺮح اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻧﺪارد .ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ
اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻼ از اﯾﻦ ﺟﺪول ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺣﺠﻢ

ﻗﯿﻤﺖ
)ﺗﻮﻣﺎن(

ﮐﺪ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  15روزه  ۴۰۰ﻣﮓ

۷۰۰۰

*۵۵۵*۵*۱۳#
ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎرهﮔﯿﺮی 5

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  15روزه  ۷۵۰ﻣﮓ

۹۰۰۰

*۵۵۵*۵*۱۳#
ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎرهﮔﯿﺮی 6

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  15روزه  ۱.۵ﮔﯿﮓ

۱۱۵۰۰

*۵۵۵*۵*۱۳#
ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎرهﮔﯿﺮی 1

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  15روزه  ۲.۵ﮔﯿﮓ

۱۴۵۰۰

*۵۵۵*۵*۱۳#
ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎرهﮔﯿﺮی 2

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  15روزه  ۳.۵ﮔﯿﮓ

۱۶۵۰۰

*۵۵۵*۵*۱۳#
ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎرهﮔﯿﺮی3

 ۵ﮔﯿﮓ

۱۸۵۰۰

*۵۵۵*۵*۱۳#
ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎرهﮔﯿﺮی 4

ﻧﻮع ﺑﺴﺘﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  15روزه

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺴﺘﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  15روزه اﯾﺮاﻧﺴﻞ  -ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن :98
 .1ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺟﺪول ﻃﺮح اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  15روزه اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﻧﺰدﯾﮑﯽ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز
ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
 .2ﺑﺴﺘﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  750ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﮐﻢ ﻣﺼﺮفﻫﺎ و ﺑﺴﺘﻪ  3.5ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﭘﺮﻣﺼﺮفﻫﺎ از ﺟﺪول ﻃﺮح
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  15روزه اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺣﺠﻢ و ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ.

ﻗﯿﻤﺖ و ﺣﺠﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﯾﺮاﻧﺴﻞ  -ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 98
ﺟﺪول ﻃﺮح اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﺑﺎ  19ﺑﺴﺘﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮﯾﻦ ﻃﺮح اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﯾﺮاﻧﺴﻞ را داراﺳﺖ .در
اﯾﻦ ﺟﺪل ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻮﺟﻪ :در ﺟﺪول زﯾﺮ ﻣﻨﻈﻮر )ﻫﺪﯾﻪ ﺻﺒﺢ( اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎزادی اﺳﺖ ﮐﻪ در ازای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺳﺎﻋﺖ 6
ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  12ﻇﻬﺮ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﻗﯿﻤﺖ
)ﺗﻮﻣﺎن(

ﮐﺪ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی

ﻧﻮع ﺑﺴﺘﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

ﺣﺠﻢ

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
 ۱۰۰ﻣﮓ ﻫﺪﯾﻪ ﺻﺒﺢ

 ۱ﮔﯿﮓ

*۵۵۵*۵*۳#
۱۰۵۰۰
ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎرهﮔﯿﺮی18

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ

 ۱ﮔﯿﮓ

۱۰۵۰۰

*۵۵۵*۵*۳#
ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎرهﮔﯿﺮی5

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
 ۲۰۰ﻣﮓ ﻫﺪﯾﻪ ﺻﺒﺢ

 ۲ﮔﯿﮓ

*۵۵۵*۵*۳#
۱۴۰۰۰
ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎرهﮔﯿﺮی17

*۵۵۵*۵*۳#
ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎرهﮔﯿﺮی4

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ

 ۲ﮔﯿﮓ

۱۴۰۰۰

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
 ۳۰۰ﻣﮓ ﻫﺪﯾﻪ ﺻﺒﺢ

 ۳ﮔﯿﮓ

*۵۵۵*۵*۳#
۱۶۵۰۰
ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎرهﮔﯿﺮی16

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ

 ۳ﮔﯿﮓ

۱۶۵۰۰

*۵۵۵*۵*۳#
ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎرهﮔﯿﺮی3

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
 ۴۰۰ﻣﮓ ﻫﺪﯾﻪ ﺻﺒﺢ

 ۴ﮔﯿﮓ

*۵۵۵*۵*۳#
۱۸۵۰۰
ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎرهﮔﯿﺮی15

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ

 ۴ﮔﯿﮓ

۱۸۵۰۰

*۵۵۵*۵*۳#
ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎرهﮔﯿﺮی2

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
 ۵۰۰ﻣﮓ ﻫﺪﯾﻪ ﺻﺒﺢ

 ۵ﮔﯿﮓ

*۵۵۵*۵*۳#
۲۰۵۰۰
ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎرهﮔﯿﺮی14

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ

 ۵ﮔﯿﮓ

*۵۵۵*۵*۳#
ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎرهﮔﯿﺮی1

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
) 2ﺗﺎ  7ﺻﺒﺢ(

 ۵ﮔﯿﮓ

*۵۵۵*۵*۳#
۴۵۰۰
ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎرهﮔﯿﺮی12

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
۷۰۰ﻣﮓ ﻫﺪﯾﻪ ﺻﺒﺢ

 ۷ﮔﯿﮓ

*۵۵۵*۵*۳#
۲۴۵۰۰
ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎرهﮔﯿﺮی20

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ

 ۷ﮔﯿﮓ

*۵۵۵*۵*۳#
ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎرهﮔﯿﺮی7

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
)۶ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  ۱۲ﻇﻬﺮ(

 ۷ﮔﯿﮓ

*۵۵۵*۵*۳#
۷۵۰۰
ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎرهﮔﯿﺮی10

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
 1ﮔﯿﮓ ﻫﺪﯾﻪ ﺻﺒﺢ

 ۱۰ﮔﯿﮓ

*۵۵۵*۵*۳#
۲۹۵۰۰
ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎرهﮔﯿﺮی21

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ۱۰ﮔﯿﮓ

*۵۵۵*۵*۳#
ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎرهﮔﯿﺮی8

۲۰۵۰۰

۲۴۵۰۰

۲۹۵۰۰

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
) 2ﺗﺎ  7ﺻﺒﺢ(

 ۱۰ﮔﯿﮓ

*۵۵۵*۵*۳#
۸۰۰۰
ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎرهﮔﯿﺮی13

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
)۶ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  ۱۲ﻇﻬﺮ(

 ۱۰ﮔﯿﮓ

*۵۵۵*۵*۳#
۹۰۰۰
ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎرهﮔﯿﺮی11

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
) 2ﺗﺎ  7ﺻﺒﺢ(

 ۳۰ﮔﯿﮓ

*۵۵۵*۵*۳#
ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎرهﮔﯿﺮی9

۹۰۰۰

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺴﺘﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﯾﺮاﻧﺴﻞ  -ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن :98
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪد ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اﯾﺮاﻧﺴﻞ در ﺟﺪول ﻃﺮح اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ زﯾﺎد ﺳﺨﺖ
ﻧﯿﺴﺖ.
.1
.2
.3
.4
.5

ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دارای ﻫﺪﯾﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .زﯾﺮا ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن
ﺣﺠﻢ )ﺑﺪون ﻫﺪﯾﻪ( ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪارد.
در اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻦ ﺑﺴﺘﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  2ﮔﯿﮓ و  3ﮔﯿﮓ ،ﺑﺴﺘﻪ  3ﮔﯿﮓ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ 2500 .ﺗﻮﻣﺎن
ارزش ﯾﮏ ﮔﯿﮓ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺿﺎﻓﻪ را دارد.
در اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻦ ﺑﺴﺘﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  3ﮔﯿﮓ و  4ﮔﯿﮓ ،ﺑﺴﺘﻪ  4ﮔﯿﮓ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ 2000 .ﺗﻮﻣﺎن
ارزش ﯾﮏ ﮔﯿﮓ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺿﺎﻓﻪ را دارد.
در اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻦ ﺑﺴﺘﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  4ﮔﯿﮓ و  5ﮔﯿﮓ ،ﺑﺴﺘﻪ  5ﮔﯿﮓ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ 2000 .ﺗﻮﻣﺎن
ارزش ﯾﮏ ﮔﯿﮓ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺿﺎﻓﻪ را دارد.
در اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻦ ﺑﺴﺘﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  5ﮔﯿﮓ و  7ﮔﯿﮓ ،ﺑﺴﺘﻪ  7ﮔﯿﮓ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ 4000 .ﺗﻮﻣﺎن
ارزش دو ﮔﯿﮓ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺿﺎﻓﻪ را دارد.

 .6در اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻦ ﺑﺴﺘﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  7ﮔﯿﮓ و  10ﮔﯿﮓ ،ﺑﺴﺘﻪ  10ﮔﯿﮓ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ 5000 .ﺗﻮﻣﺎن
ارزش ﺳﻪ ﮔﯿﮓ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺿﺎﻓﻪ را دارد.
 .7ﺑﺮای اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪ  30ﮔﯿﮓ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  9000ﺗﻮﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ اﻧﻘﺪر ﻣﺼﺮف ﻧﺪارﯾﺪ،
ﻓﯿﻠﻢ و ﺳﺮﯾﺎل داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ و ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ.

ﻗﯿﻤﺖ و ﺣﺠﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ 2ﻣﺎﻫﻪ اﯾﺮاﻧﺴﻞ  -ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 98
ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  2ﻣﺎﻫﻪ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﻃﺮح اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻧﺪارد .ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ
اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻼ از اﯾﻦ ﺟﺪول ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻗﯿﻤﺖ
)ﺗﻮﻣﺎن(

ﮐﺪ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی

ﻧﻮع ﺑﺴﺘﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

ﺣﺠﻢ

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  2ﻣﺎﻫﻪ

8ﮔﯿﮓ

*۵۵۵*۵*۴*۴#
۳۲۰۰۰
ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎرهﮔﯿﺮی1

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  2ﻣﺎﻫﻪ 10ﮔﯿﮓ

*۵۵۵*۵*۴*۴#
۳۶۰۰۰
ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎرهﮔﯿﺮی2

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  2ﻣﺎﻫﻪ 15ﮔﯿﮓ

*۵۵۵*۵*۴*۴#
۴۶۰۰۰
ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎرهﮔﯿﺮی3

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  2ﻣﺎﻫﻪ 20ﮔﯿﮓ

*۵۵۵*۵*۴*۴#
۶۰۰۰۰
ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎرهﮔﯿﺮی4

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺴﺘﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ 2ﻣﺎﻫﻪ اﯾﺮاﻧﺴﻞ  -ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن :98
ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﭘﺮﻣﺼﺮف اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻃﺮحﻫﺎی  2ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 .1در اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻦ ﺑﺴﺘﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  8ﮔﯿﮓ و  10ﮔﯿﮓ ،ﺑﺴﺘﻪ  10ﮔﯿﮓ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ 4000 .ﺗﻮﻣﺎن
ارزش دوﮔﯿﮓ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺿﺎﻓﻪ را دارد.
 .2اﮔﺮ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف زﯾﺎد اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﻮد ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﺑﺴﺘﻪ  20ﮔﯿﮓ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  2ﻣﺎﻫﻪ اﯾﺮاﻧﺴﻞ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ،
دﺳﺖ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ .در ﺟﺪول  3ﻣﺎﻫﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮی اﻧﺘﻈﺎر ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﮐﺸﺪ.

ﻗﯿﻤﺖ و ﺣﺠﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ 3ﻣﺎﻫﻪ اﯾﺮاﻧﺴﻞ  -ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 98
ﻗﯿﻤﺖ
)ﺗﻮﻣﺎن(

ﮐﺪ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی

ﻧﻮع ﺑﺴﺘﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

ﺣﺠﻢ

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  ۳ﻣﺎﻫﻪ

۹ﮔﯿﮓ

*۵۵۵*۵*۴*۱*۱# ۳۳۰۰۰

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  ۳ﻣﺎﻫﻪ ۱۲ﮔﯿﮓ

*۵۵۵*۵*۴*۱*۲# ۳۷۵۰۰

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  ۳ﻣﺎﻫﻪ ۱۸ﮔﯿﮓ

*۵۵۵*۵*۴*۱*۳# ۴۷۰۰۰

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  ۳ﻣﺎﻫﻪ ۲۴ﮔﯿﮓ

*۵۵۵*۵*۴*۱*۴# ۵۸۰۰۰

* ﻣﻮرد آﺧﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ  2000ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺖ.

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺮح اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ 3ﻣﺎﻫﻪ اﯾﺮاﻧﺴﻞ  -ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن :98
 .1در اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻦ ﺑﺴﺘﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  9ﮔﯿﮓ و  12ﮔﯿﮓ ،ﺑﺴﺘﻪ  12ﮔﯿﮓ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ 4000 .ﺗﻮﻣﺎن ارزش ﺳﻪ
ﮔﯿﮓ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺿﺎﻓﻪ را دارد.
 .2اﮔﺮ ﻣﺼﺮف اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﺘﺎن واﻗﻌﺎ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  3ﻣﺎﻫﻪ  24ﮔﯿﮓ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮای ﺷﻤﺎ از ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم
ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﯾﺮاﻧﺴﻞ اﺳﺖ.

ﻗﯿﻤﺖ و ﺣﺠﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ 4ﻣﺎﻫﻪ اﯾﺮاﻧﺴﻞ  -ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 98
ﻧﻮع ﺑﺴﺘﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

ﺣﺠﻢ

ﻗﯿﻤﺖ
)ﺗﻮﻣﺎن(

ﮐﺪ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  ۴ﻣﺎﻫﻪ ۱۰ﮔﯿﮓ

*۵۵۵*۵*۴*۵#
۴۲۰۰۰
ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎرهﮔﯿﺮی1

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  ۴ﻣﺎﻫﻪ ۱۵ﮔﯿﮓ

*۵۵۵*۵*۴*۵#
۵۴۰۰۰
ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎرهﮔﯿﺮی2

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  ۴ﻣﺎﻫﻪ ۲۵ﮔﯿﮓ

*۵۵۵*۵*۴*۵#
ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎرهﮔﯿﺮ3

۷۸۰۰۰

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺴﻨﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ 4ﻣﺎﻫﻪ اﯾﺮاﻧﺴﻞ  -ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن :98
 .1اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺴﺘﻪ  ۱۵ﮔﯿﮓ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  ۴ﻣﺎﻫﻪ را دارﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ  ۱۸ﮔﯿﮓ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  ۶ﻣﺎﻫﻪ )ﺟﺪول
ﺑﻌﺪی( را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ .زﯾﺮا ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ارزش  ۸ﮔﯿﮓ اﺿﺎﻓﻪ را دارد.

ﻗﯿﻤﺖ و ﺣﺠﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ 6ﻣﺎﻫﻪ اﯾﺮاﻧﺴﻞ  -ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 98
ﻧﻮع ﺑﺴﺘﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

ﺣﺠﻢ

ﻗﯿﻤﺖ
)ﺗﻮﻣﺎن(

ﮐﺪ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  ۶ﻣﺎﻫﻪ ۱۸ﮔﯿﮓ

*۵۵۵*۵*۴*۲*۱# ۵۵۰۰۰

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  ۶ﻣﺎﻫﻪ ۳۶ﮔﯿﮓ

*۵۵۵*۵*۴*۲*۲# ۹۵۰۰۰

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  ۶ﻣﺎﻫﻪ ۴۸ﮔﯿﮓ *۵۵۵*۵*۴*۲*۳# ۱۱۵۰۰۰

ﻗﯿﻤﺖ و ﺣﺠﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﯾﺮاﻧﺴﻞ  -ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 98
ﻧﻮع ﺑﺴﺘﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

ﺣﺠﻢ

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  ۱ﺳﺎﻟﻪ ۳۰ﮔﯿﮓ

ﻗﯿﻤﺖ
)ﺗﻮﻣﺎن(

ﮐﺪ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی

*۵۵۵*۵*۴*۳*۱# ۹۰۰۰۰

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  ۱ﺳﺎﻟﻪ ۴۸ﮔﯿﮓ *۵۵۵*۵*۴*۳*۲# ۱۲۰۰۰۰
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  ۱ﺳﺎﻟﻪ ۷۲ﮔﯿﮓ *۵۵۵*۵*۴*۳*۳# ۱۵۵۰۰۰

ﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺴﺘﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﯾﺮاﻧﺴﻞ
ﺟﻬﺖ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﺑﺴﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ »ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺧﻮدﮐﺎر« ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﯾﺮاﻧﺴﻞﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ
و ﯾﺎ ﮐﺪ  *۵۵۵*۵*۹#را از ﺧﻂ ﺧﻮد ﺷﻤﺎره ﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﻫﻔﺘﮕﯽ ،ﭘﺎﻧﺰده روزه و ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﯾﺮاﻧﺴﻞﻣﻦ و ﯾﺎ ﺷﻤﺎرهﮔﯿﺮی ﮐﺪ
 *۵۵۵*۵#ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ »ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺧﻮدﮐﺎر« ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ از ۵۰۰ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ،ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻧﻘﻀﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
در ﺻﻮرت ﺧﺮﯾﺪ ﺑﯿﺶ از  ۱ﺑﺴﺘﻪ ،ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺧﻮدﮐﺎر در ﻣﻮرد آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﻣﻌﺎدل ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ
ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﻮد.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﯾﺮاﻧﺴﻞ
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺴﺘﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﯾﺮاﻧﺴﻞ از  2ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ:
 .1اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﻣﻦ
 .2ﺷﻤﺎرهﮔﯿﺮی ﮐﺪ *۵۵۵*۱*۴#

:ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر
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:ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ
https://www.shabakeh-mag.com/purchase-guide/15130/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%
8C-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84-98%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA

