Đạ diện pháp nhân xin vui lò g điền vào tất cả các mục dưới đây

Xin vui lòng điền ngày tháng ký văn bản Giấy đồ g ý

Kí h Gửi Công Ty Docomo NTT, Inc

Năm

Tháng
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GIẤY ĐỒNG Ý BẢN MẪU

GIẤY ĐỒNG

Tôi với tư cách là đại diện pháp nhân của người ký hợp đồng (Trong trườn hợp người ký hợp đồng là trẻ vị thành niên, trườn hợp tôi có
quyền giám hộ chung với người khác thì tôi sẽ là người đại diện chí h thay cho nhữn người đó), dự theo các điều khoản và các điều kiện
trong hợp đồng tôi hoàn toàn đồng ý để người ký hợp đồng làm hợp đồng đăng ký và thực hiện theo quy định, và tôi cũng hoàn toàn đồng ý
*1 vui lòng tích vào
Trường
hợp
số thuê
) kể từ au khi bắt đầu sử dụng
cho người ký hợp đồng đăng ký các dịch vụ liên quan với quý công
ty (ví
dụhợp
nhưđồng
thay có
đổinhiều
gói cước
sử bao,
ụngxin
dịch vụ. Ngoài ra, tôi cũng đồng ý việc công ty lưu lại và thu các bản sao giấy tờ t y thân của tôi đã nộp và ghi trong văn bản này.
「đăng ký nhiều số thuê bao」
●Nội dung đăng ký （Đạ diện pháp nhân xin vui lò g điền vào）
☑ Đăng ký
Nội dung đăng ký
《Nhấ định phả chọ 1 trong các trường hợp tương ứng ghi ở dưới về lượng số thuê bao》
（Vui lòn tích dấ （☑）và
trong các ô vuông thich hợp
ở bên phía phải
Lưu ý nế tất cả đề thích
hợp vui lòng tích dấ （☑）
và cả hai ô.

hợp đồ g điện
thoạ mới

□ Đăng ký

☑ 1 số thuê bao（điện thoại di độ g）
Nội dung đăng ký
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thoạ
với sốmạ
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hợp đồn ở tuổi vị
thà h niên được người giá hộ là phụ huynh đứ g tên chi trả tiề , trong trường hợp thanh toá bị trả chậm thì thông tin trả chậm nà
sẽ bị quy trách nhiệm cho người ký hợp đồn vị thàn niên. Giả sử trường hợp thông tin trả chậm bị ghi lại trên hệ thống thì sẽ có
trường hợp khách hàn bị từ chố việ trả gó hoặc từ chối trả qua thẻ tín dụng.

Cá h thức mua máy
Điện thoại di động
（*3）

＊Về việc sử dụ g phương thức trả gó trong 「Trường hợp tổ g tiền chi trả （đã bao gồm thuế） vượt quá
10 man」 Hoặc là「Trường hợp mua kèm phụ kiện」
☑ Đồn ý
□ Không đồng ý （*4）
☑

(Nếu bạ sử dụ g trạn
thá sp mode hoặc trạn
thá i mode xin vui lòn tích
dấ （ ☑ ）và các ô bên
phải )

0

（＊）
Hãy
ghi số điện
kháluôn
h hà1lần
g muố đăng ký （Trường hợp
☑ Trả góp 24 lần
□ thoại
Trả hết

□ Trả góp 12lần（＊）

Đăng ký dich vụ hạn
chế truy cập mạng
(Dich vụ lọ đường
link )（*5）

）số

「Trường hợp khách hàn chọ đăng ký như thay đổ
loạ máy, Docomo Hikari sau khi ghi tên dịch vụ hãy
ghi vào mục nội dung đăng ký mộ cách cụ thể hư là
「Đăng ký」「Thay đổ 」「Hủy bỏ」

(ghi chữ in hoa)

khá chẳn
hạn như
Thay đổ loại Số di độ g muốn
Trường hợp khá h hàng
mua phụ kiện hoặ mua
máy.
( 2)
điện thoạ di động xin vui lòng hãy chọn đăng
phương
ký *
pháp thanh toán.

（Vui lòn tích dấ （☑）và
trong các ô vuông thich hợp
ở bên phía phải

□ Nhiều số thuê bao（

Đăng ký bán máy cũ

Loại máy- Màu sắc （

ＳＯ－０２Ｅ・Ｗ

）

☑Dị h vụ lọc ở trạ g thái sp mode/ Dị h vụ bộ lọc an toàn
Trường hợp khá h hàng đăng ký chương trình bán máy xin
sp-mode docomo（chế độ an tâm）
vui lòn ghi màu sắc - loạ máy muốn bá .
□ Dịch vụ tùy chỉnh bộ lọ ở trạng thái sp
Trường hợp nế khách hàng đăng ký
「dị h vụ tù chỉn bộ lọc ở trạng thá
□ Dị h vụ lọc đối với trẻ nhỏ ở
□ Dị h vụ lọc ở trạ g sp」「dị h vụ tù chỉn hạ chế truy
trạ g thái i mode
cậ 」 xin hã cà đặt mậ khẩu giới
□ Dị h vụ lọc đối với trẻ nhỏ ở thái i mode
hạ
trạ g thái i mode＋Hạ chế thờ □ Hạ chế các trang web
Mật khẩu giới hạn（*6）
i-mode
□ Chỉ định hạn chế thờ
gian truy cập
□Dị h vụ lọc ở trạ g thái i mode＋ gian truy cập
Hạ chế thời ian
□ Dị h vụ tùy chỉnh hạn chế truy
cậ
□ Không cần thiết
cài đặ chế độ hạ
chế tr y cập mạng

□ Không đăng ký
（*7）

Tôi (người giám hộ) xin chị trá h nhiệm dựa theo luật phá , yêu cầ không cần thiế cà đặt chế độ
hạn chế truy cậ hay kích hoạt ở cửa hàng với lý do là hiể rõ được tình trạn sử dụn thích hợp ở gia
đình và để tiế hà h truy cậ nhanh chó g.
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vọn
g icài
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đề tình
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グサービス不要申出書」.

dụn thích hợp ở gia đình và tiến hàn truy cập nhanh chó g,

● Cột ành cho Đạ diện pháp nhân（Đạ diện pháp
nhân
xin
vui
lò g
xin hãy
tích
vào
ô trố
g. điền vào. Trường hợp khi điền tên người đại diện pháp nhân
（ví dụ tên người giám hộ là phụ huynh） nếu không trực tiếp viết tay, yêu cầu phải ký tên.
Tên phiên âm Furigana

Tên người đại diện
pháp nhân
（ví dụ tên phụ huynh）

ケイタイ

Họ và tên（ghi chữ in hoa không dấu）

タロウ

Mối quan

TAROU KEITAI

Ký tên

hệ với
người làm

Bố

hợp đồng

Đị chỉ

〒

Số điện thoạ liên lạc（※８）

××× －××××

Tokyo-to Minato-ku▲▲-cho×-×

（

03

） ×××× － ××××

●Cột ành cho Người ký hợp đồng （Người ở tuổi vị thành niên dưới 20 tuổi） （Đạ diện pháp nhân xin vui lò g điền vào.）
Tên phiên âm Furigana
Tên người ký hợp
ケイタイ
ハナコ
đồn
Họ và tên（ghi chữ in hoa không dấu）
HANAKO KEITAI
（Ví dụ tên người ở
tuổi vị thành niên）
Ngày sinh
Năm ××
Tháng ××
Ngày ××
年
齢
歳
××
Đị chỉ

〒

××× －××××

Tokyo-to Minato-ku▲▲-cho×-×
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