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 تعالی بسمه
 

نیاز به  ........................در تاریخ  ............................در زمان برپایی نمایشگاه  ....................................احتراماً نظر به اینکه شرکت 

دارد. لذا مستدعی است نسبت به برقراری پهنای ...................غرفه شماره ...............در سالن  ردیف ............جدول زیر اینترنت

 باند انتخاب شده اقدام فرمایید.

 ....................................تلفن همراه:           ...................................تلفن تماس:          ........................نام نماینده شرکت:
 

   

 ردیف
 ترافیک پایه پهنای باند نام سرویس

قیمت 

 خالص)ریال(

 قیمت نهایی

 مالیات(9%)+ 

بسته ترافیک 

 افزوده

 مالیات(9%)+  
 هزینه)ریال(

۱ L1-1 1 اشتراکیMbps ۱ 85,۰۰۰ گیگابایت 1 3۲7,۰۰۰ 3۰۰,۰۰۰ گیگابایت 

۲ L2-1 2 اشتراکیMbps ۱ 85,۰۰۰ گیگابایت 1 436,۰۰۰ 4۰۰,۰۰۰ گیگابایت 

3 L1-5 1 اختصاصیMbps 5 85۰,۰۰۰ گیگابایت ۱۰ ۱,5۲6,۰۰۰ ۱,4۰۰,۰۰۰ گیگابایت 

4 L2-5 2 اختصاصیMbps 5 85۰,۰۰۰ گیگابایت ۱۰ ۱,853,۰۰۰ ۱,7۰۰,۰۰۰ گیگابایت 

5 L5-12 5 اختصاصیMbps ۱۲ 85۰,۰۰۰ گیگابایت ۱۰ 3,8۱5,۰۰۰ 3,5۰۰,۰۰۰ گیگابایت 

6 L10-20 10 اختصاصیMbps ۲۰ ۱,7۰۰,۰۰۰ گیگابایت ۲۰ 7,4۱۲,۰۰۰ 6,8۰۰,۰۰۰ گیگابایت 

7 L20-25 20 اختصاصیMbps ۲5 ۲,۱۲5,۰۰۰ گیگابایت ۲5 ۱۱,99۰,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ گیگابایت 

 سـرویـس های نامحدود اختصـاصـی

8 D2 2 اختصاصیMbps No Limit 5,94۰,۰۰۰ 6,474,6۰۰   

9 D5 5 اختصاصیMbps No Limit ۱4,۲5۰,۰۰۰ ۱5,53۲,5۰۰   

۱۰ D10 10 اختصاصیMbps No Limit ۲7,۰۰۰,۰۰۰ ۲9,43۰,۰۰۰   

۱۱ D20 20 اختصاصیMbps No Limit 5۱,۰۰۰,۰۰۰ 55,59۰,۰۰۰   
 

 امضای تحویل گیرنده

 نام کاربری و رمز عبور

 امضای نماینده 

 پیمانکار توزیع اینترنت
 

  :یا  ۰۲۵۴۰۶۳۹۴۰  شماره به همراه فیش واریز وجه به حساب درخواست اینترنتفرم  جهت دریافت اینترنت می بایست،نکته مهم

روز قبل از برگزاری  ۶حداقل مطهری، -بانک تجارت شعبه خیابان ولیعصر ۶۵۰18۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۵۴۰۶۳۹۴۰IR شماره شبا

 تحویل داده شود.شرکت این نماینده  بهنمایشگاه 

  به آدرس اینترنتی ، جهت خرید اکانت به صورت آنالینexpo.ebss.ir .مراجعه فرمایید 

 .تحویل خدمات اینترنت فقط با احراز هویت )ارائه کارت ملی( امکان پذیر می باشد 

 شود که کاربری )یا کاربران شبکه مشترک(  شخصمطابق با قوانین و مقررات کشور باشد چنانچه م استفاده کاربران از خدمات باید

 غیرقانونی خود به مقامات ذیربط باشد. کرده است باید پاسخگوی فعالیتاین قوانین و مقررات را رعایت ن

 نیاز به عهده متقاضی می باشد.موردنوری رو فیبکابل برق و شبکه وسویچ د،تهیه روتر،می باش ها از طریق وایرلس ارائه سرویس 

  ریال محاسبه خواهد شد . ۴8.۰۰۰کابل شبکه و کابل کشی به ازای هر متر هزینه کابل ،  طریق  سرویس ازدرصورت نیاز به دریافت 

  شرکت تماس حاصل گردد . این می بایست جهت هماهنگی با نماینده از جدول ارائه شده  دریافت سرویسی متفاوتدرصورت نیاز به 

 نام مدیر عامل

 مهر وامضاء         

http://www.expo.ebss.ir/

