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同意書（ベトナム語版）

GIẤY ĐỒNG

Tôi với tư cách là đại diệ pháp nhân của người ký hợ đồng (Trong trường hợp người ký hợ đồng ở độ tuổi vị thành niên, trườ g hợp tôi có quyền giám hộ
chung với người khác thì tôi sẽ là người đại diệ chính thay cho những người đó), dựa theo các điề khoản và các điề kiệ trong hợp đồng tôi hoàn toàn đồng
ý để người ký hợ đồng làm hợ đồng đăng ký và thực hiệ theo quy địn , và tôi cũng hoàn toàn đồng ý cho người ký hợ đồng đăng ký các dị h vụ liên quan
với quý công ty (ví dụ như thay đổi gói cước sử dụng*1) kể từ sau khi bắt đầu sử dụng dịch vụ. Ngoài ra, tôi cũng đồng ý việ công ty lưu lại và thu các bản sao
giấ tờ tùy thân của tôi đã nộp và ghi trong văn bản này.
●Nộ dung đăng ký （Đại diện pháp nhân xin vui lò g điền vào）
□ Đăng ký hợp
《Nhất định phải chọn 1 trong các trường hợp tương ứ g ghi ở dưới về lượng số thuê bao》
Nộ dung đăng ký
（Vui lò g tí h dấu （☑）và
trong ô vuông thích hợp ở bên
phía phả
Lưu ý nếu tất cả đều thí h hợp
vui lò g tíc dấu（☑）vào cả ai ô.

đồng điện thoại
mới

□Đăng ký khác

chẳng hạn như
Thay đổi loại máy,
Docomo Hikari
.

□ 1 số thuê bao（điện thoạ di độn ）

( 2)

(*3)

□ Trả góp 24 lần（＊）

0 -

-

□ Trả hế luôn 1 lần

＊Về việc sử dụn phương thức trả góp trong 「Trường hợp tổng tiền chi trả （đã bao gồm thuế） vượt quá ￥100,000」
Hoặ là「Trường hợp chỉ mua phụ kiện kèm theo」
□ Đồng ý
□ Không đồng ý （*4）
□ Đăng ký bán máy cũ
sp-mode

i-mode

（*5）

(Nế bạn sử dụng trạng thái
sp-mode hoặc trạng thá i-mode
xin vui lò g tí h dấu（☑）vào các
ô bên phả )

0

Số di độ g muốn đăng ký *

Trường hợp khá h hàng lựa chọn phương án trả góp của Docomo, theo quy định của luật bán trả góp, cá thông tin tín dụ g cá nhân của người ký hợp
đồng sẽ
ợc lưu lạ theo quy định của Bộ K nh Tế, hương mạ và Công Nghiệp. in lưu ý, người ký hợp đồng ở tuổ vị thàn niên được người giám ộ
là phụ huynh đứng tên chi trả tiề , trong trường hợp thanh toán bị trả chậm thì thông tin trả chậm này sẽ bị quy trá h nhiệm cho người ký hợp đồng vị
thành niên. Giả sử trường hợp thông tin trả chậm bị ghi lại trên hệ thống thì sẽ có trường hợp khá h hàng bị từ chố việc trả góp hoặc từ chố trả qua thẻ
tí dụng

Cách thức mua máy
Điện thoại di độ g

Đăng ký dịch vụ hạn chế
truy cập mạng
(Dịch vụ lọ đường link )

）số

Nộ dung đăng ký

□ Trả góp 12 lần（＊）

（Vui lò g tí h dấu （☑）và trong
các ô vuông thích hợp ở phí bên
phả

□ Nhiều số thuê bao（

Loạ máy- Màu sắc （

）

□ Dịch vụ lọ ở sp mode/ Dịch vụ bộ lọc ANSHIN docomo（chế độ
ANSHIN）
□ Dịch vụ tùy chỉnh bộ lọ ở sp-mode
□ Dịch vụ lọ đố với trẻ nhỏ ở
i-mode
□ Dịch vụ lọc ở i-mode
□ Dịch vụ lọ đố với trẻ nhỏ ở □ Hạn chế c c trang web
i-mode＋Hạn chế th i gian truy cập
□ Chỉ hạn chế t ời gian truy
□ Dịch vụ lọc ở i-mode＋Hạn chế t ời cậ
gian
□ Dịch vụ tùy chỉnh hạn chế t uy cập

Trường hợp nếu khá h hàng đăng ký 「dịch
vụ tùy hỉnh bộ ọc trạng thá sp-mode」
「dịch vụ tùy chỉnh hạn chế truy cậ 」 xin hãy
cà đặt mật ẩu giới hạn

Mật khẩ giới hạ

□ Không cần thiết cài

Tôi (người giám ộ) xin chịu trá h nhiệm ựa theo luật háp , y u cầu không cần thiết cài đặt c ế ộ

đặt chế độ hạn chế
truy cập mạng

hạn chế t uy cập hay kí h hoạt

□ Không đăng ký（*7）

（*6）

cửa hàng với lý do là iể rõ ược tình trạng sử ụ g thí h hợp ở gia

đìn và để ế hành truy cậ nhanh chóng.
＊Trường hợp khá h hàng chưa đủ 18 tuổi, nếu khá h hàng không đăng ký d ch vụ hạn chế t uy cập
các trang web thì há h hàng cầ phả nộp đơn （Đơn đề ghị không cần thiết đăng ký dịch vụ lọ ）
不要申出書」. （Về bản đăng ký, xin vui lòng tham khảo trên trang chủ của Docomo ）

「フィルタリングサービス

●Cộ dà h cho Đại diện phá nhân（Đại diện phá nhân xin vui lòn điền vào. Trường hợp khi điền tên người đạ diện pháp nhân （ví dụ tên người
giám hộ là phụ huynh） nế không trực tiếp viết tay, yêu cầu phải ký tên.
Tên phiên âm Furigana

Tên người đạ diện phá
nhân
（ví dụ tên phụ huynh）

Mối quan hệ

Họ và tên（ghi chữ in hoa không dấu）

Ký tên

với người
làm hợp
đồng

Số điện thoại liên lạc（※８）

Địa chỉ

（

）

●Cộ dàn cho Người ký hợp đồng （Người ở tuổ vị thành niên dưới 20 tuổ ） （Đại diện phá nhân xin vui lò g điền vào.）
Tên phiên âm Furigana
Tên người ký hợp đồng
（Ví dụ tên người ở tuổ vị Họ và tên（ghi chữ in hoa không dấu）
thành
niên）
Ngày sinh
Tuổ
Năm
Tháng
Ngày
Địa chỉ

〒

－

tuổi

－

*1 Đố với một số nội dung đăng ký, khi khách hàng đăng ký cần có sự đồng ý của đại diệ pháp nhân một lần nữa. Chi tiết xin vui lòng xác nhận trên trang chủ củaDocomo.
*2 Trường hợp đăng ký là dịch vụ 「Docomo hikari」 xin vui lòng ghi số điện thoại được chỉ địn (hoặ đã được chỉ ịnh)(trường hợp đăng ký s điện thoại mới cùng lúc với 「Docomo hikari」thì không cần ghi vào).
*3 Trường hợp khách hàng lựa chọn thanh toán trả góp, thì phương thức thanh toán sẽ trả qua tài khoản ngân hàng hoặc trả qua thẻ tín dụng.
*4 Về việc sử dụng phương thức trả góp trong 「Trường hợp tổng tiền chi trả (đã bao gồm thuế) vượt quá 10man」 hoặc 「trường hợp mua kèm phụ kiện 」sẽ làm thẩm tra, xác nhận các thông tin cần thiết
(tình trạng vay nợ – thu nhập của người chị phí sinh hoạt như là có ở chung với ai không, số người trong gia đình, có trả tiền thuê nhà không, có tiền nợ mua nhà trả góp không)
*5 「Dịch vụ hạn chế truy cập (dịch vụ lọc đường link)」là dịch vụ hạn chế việc truy cập vào trang web như là trang web có hại và trang web hẹn hò . Căn cứ vào 「 luật liên quan đến việc điề chỉnh môi trường sử
dụng internet cho trẻ vị thành niên 1 cách an toàn」 thì theo nguyên tắc khách hàng phải đăng ký 「dịch vụ hạn chế truy cập (Dịch vụ lọc đường Link)」. Tuy nhiên, trong trường hợp khách hàng không chọn vào
các ô ở trên chúng tôi vẫn sẽ làm thủ tục xem như bạn đã đăng ký 1 trong các dịch vụ như dịch vụ lọc ở trạng thái sp mode/Dịch vụ bộ lọc an toàn Docomo・dịch vụ lọc ở trạng thái i mode.
*6 Mật khẩu giới hạn là thứ cần thiết khi cài đặt các loại dịch vụ tùy chỉn bộ lọc ở trạng thái sp. Trường hợp khách hàng đang sử dụng mật khẩu từ trước thi không cần đăng ký lại Trường hợp người dùng biết
mật khẩu giới hạn thì vì người dùng có thể tự mì h thay đổi hạng mục và các trang web truy cập, nâng thêm tiền dùng tối đa gói chức năng giới hạn cước dùng nên người đại diện hãy thay đổi mật khẩu.(Xin
hãy thay đổi sau khi hoàn thành việc cài đặt ban đâu). Xin hãy thận trọng khi dùng mật khẩu.
*7 Việc sử dụng internet có nguy hiểm tiềm ẩn khi truy cập các thông tin có hại gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển lành mạnh của trẻ vị thành niên. Xin hãy hết sức lưu ý đối với trường hợp không sử dụng dịch
vụ hạn chế truy cập và trường hợp ngừng sử dụng dịch vụ.
*8 Khi khách hàng đăng ký có những trường hợp chúng tôi sẽ liên lạc để xác nhận lại với người đại diện pháp nhân.
◆Khi điền vào văn bản này, xin vui lò g xem kỹ nội dung dịch vụ ・sản phẩm trên 「trang chủ của Docomo」 hoặc tờ rơi quảng cáo. Nế có điểm nào chưa rõ ràng , xin vui lòng đến cửa hàng Docomo gần nhất
hoặc vui lòng liên hệ tới「 trung tâm hỗ trợ thông tin Docomo」(Đố với máy điện thoại thông thường 「0120-800-000」 đối với điện thoại di động của Docomo 「151」).
◆Trường hợp nội dung ghi trong văn bản sai khác với thực tế chúng tôi sẽ tiến hành huỷ à đì h chỉ việc sử dụng vì vậy xin hãy lưu ý
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