(CPMD/FTTH/022/V1)

ஸ்ரீயங்கொ தயிதகொம் பிஎல்சி
ப ிலியக்கம்: PQ 7

ஸ்ரீபப அலுயபால் ிபப்ப்ைதயண்டும்

கணக்கு இ.

CR NO.

ஸ்ொர்ட்டயன் பு ி இடணப்புக்கொன லிண்ணப்ப படிலம்
1.

தபொது லிபம்
யண/திரு/திருநதி/பசல்யி/ி

1.1 பழுப்பனர்

1.2 ிந்த திகதி

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

1.3 கம்ினின் பனர்/ ங்காண்மந பனர்/ திபமைமந
1.4 ங்காண்மந ில், சக
கூட்டுப்ங்கார்கதும் பனர்கள்
பதபழுத்துக்களுைன் (யணிகப்திவு
சான்ிதமம இமணக்கவும்)

1.5 ததசின அமைனா அட்மை/கைவுச்சீட்டு/யணிகப்திவு இ.
(பகாம்ிச்சட்ைம் 2007 இன் 7 ஆம் ிரியின்டி, தத.அ.அ/கைவுச்சீட்டு ிபதிமன இமணக்க)
1.6 தசமய யமங்கப்ைவுள் பகயரி

1.7 கட்ைணப்ட்டினல் அனுப்பும்
பகயரி (1.6 இிருந்து
தயறுட்டிருந்தால்)

2. த ொடர்பு லிபம்
2.1 பனர்
2.2 தயி (யணிக யாடிக்மகனார்களுக்கு)
2.1
2.3 பதாைர்பு இக்கங்கள்: பதா.த

மகத்பதாமதசி
நின்ஞ்சல்

பதாம கல்

3. நிறுலனம் பற்மி

கலல்கள் (லணிகங்களுக்கு)

3.1 யணிகத்தின் ிபதா அலுயக பகயரி
3.2 VAT திவு இக்கம்:
3.3 யரி யிக்கு அிக்கப்ட்டிருப்ின் அதன் குிப்பு இ:
(குிப்பு: யணிக திவு சான்ிதழ்/கூட்டுருயாக்க சான்ிதழ், டியம் 20, யரியிக்குக்கா ஆயணச்சான்று தான்யற்ின் ிபதிகள் யிண்ணப்த்துைன் இமணக்கப்ைதயண்டும்)

4

தபொ ி லிபங்கள்

4.1 யிரும்பும் பாதி:
a)
c)

ைிள் ித (குபல்யமிபைன் அகப்ட்மை)

b)

5

லிரும்பும் அகயப்பட்டட தபொ ி - சிங்கிள் பிளர

A

அகப்ட்மை பாதி யிபங்கள்:

5.1

ைிள் ித (குபல்யமிபைன் ிதனா டியி)

ட்ரிப்ிள் ித (குபல்யமிபைன் அகப்ட்மை, ிதனா டியி)

பாதினின் பனர் (யிரும்ின பட்டிக்குள் X குினிடுக
a) Web Family

b) Web Surfer

c) Web Pro

d) Web Master

g) Web Inspire

h) Web Premier

l) ி ..............................................

ாயமனார் பனர்:i)

e) Web Champ

f) Web Life

ii)

5.2 யாடிக்மகனார் VMS, DNS, WEB தசமயகள்/ அல்து இபண்டுக்கு தநற்ட்ை நின்ஞ்சல் கணக்குகம யிரும்ிால்,
SLT Net யிண்ணப்த்மத தினாக பூர்த்திபசய்னதயண்டும். (Web Master, Web Champ, web Life பாதிகளுக்கு நட்டுதந பாருத்தப்டும்)
5.3 mail, web, DNS தசமயபைன் One Static IP ததமய

ஆம்

இல்ம

(Web Pro, Web Master, Web Champ, Web Life பாதிகளுக்கு தநதிக கட்ைணத்துைன் நட்டும் பாருத்தப்டும்)

B

குிப்புகள்

சிப்பு/ஊக்குயிப்பு/கைப்ாட்டு பாதிகள் ற்ின யிபங்கள்

6

குல்லறி

6.1 ததமயனா குபல்யமி இமணப்புகள்:

a)

என்று

6.2 யிரும்பும் யிமத்பதரிவு:

a)

யதியிைம்

b) இபண்டு
b)

அலுயகம்

6.3 யிரும்பும் உகபணம்:

a)

ஸ்ரீபப யமங்குயது

b)

தக்கு பசாந்தநாது (COTIS பாதி)

6.4 ி தசமயகள்:
6.4.1 தயறு ததனும் பறுநதிதசர் தசமயகள் ததமயபனில், குிப்ிடுக (பாருத்தநா யாைமகக் கட்ைணம் அயிைப்டும்)

a) Tele Life

c) ி............................................

b) Quick Meet

6.4.2 இது டிடி தசமயமன உள்ைக்கினது. டிடி ததமயனில்ம ில் இங்தக குிப்ிடுக:

(கட்ைானம் பூர்த்திபசய்னதயண்டும்)

6.5 ின்யரும் பறுநதிதசர் தசமயகம (VAS) பதரிவு பசய்க :I

ைிள் ித VAS (இயசம்)

ஆம்

இல்ம

II

ட்ரிப்ிள் ித VAS (இயசம்)

ஆம்

இல்ம

III

ட்ரிப்ிள் ித VAS (ைிள் ித இற்கா நாத யாைமகபைன்)

ஆம்

இல்ம

IV

VAS அம்சங்கின் பதரிவு
a)

ஆம்

இல்ம

உள்யரும் அமமப்பு நாற்த்துைன் பத்தபப்பு உமபனாைல் தசமய

ஆம்

இல்ம

பம்பம அமமப்பு நாற்ம்

ஆம்

இல்ம

அல்யது

b)

(VAS உற்த்திப்பாருட்கள் அைங்கின ட்டினம ஸ்ரீபப ஊமினரிைநிருந்து பற்றுக்பகாள்ாம்)

7

லிரும்பும் பிளொ டிலி தபொ ி

7.1 பாதி யிபங்கள் (பாருத்தநா பட்டிக்குள் புள்டினிடுக)
(i)

PEO Titanium

(ii)

PEO Platinum

(iii) PEO Gold

(iv)

PEO Silver

(v)

PEO Silver Plus

(vii) ி...............

(iii) PEO Entertainment

7.2 பறுநதிதசர் தசமயகள் (பாருத்தநா பட்டிக்குள் புள்டினிடுக)
(i)

Time Shift TV

(ii)

* Video On Demanad

(iv) ி..........................................

(iii) HD Pack

(* தகட்கப்ட்ை ிகழ்ச்சிகளுக்கா கட்ைணங்கள் அயிைப்டும்)
லொடிக்டகொரர் உடன்படிக்டக

ஸ்ரீயத இனொல் லிண்ணப்பம் ஏற்றுக்தகொள்ரல்

இங்தக ன்ால்/ம்நால் யமங்கப்ட்ை தகயல்கள் னாவும் உண்மநனாமய

யாடிக்மகனார் யிரும்ிக்தகட்ை தசமயமன ஸ்ரீபப ற்றுக்பகாண்டு, அமத

வும் சரினாமய வும், இங்தக குிப்ிைப்ட்டிருக்கும் யிதிகள் நற்றும்

யமங்குயதற்கா சிந்த பனற்சிகமச் பசய்பம். இச்தசமயனாது ஸ்ரீபப இால்

ிந்தமகம ான்/ாம் யாசித்திந்துள்துைன், இயற்றுக்கும் திர்காத்தில்

இறுதினாக ற்றுக்பகாள்ப்டும் குதி ன்தாக பாருள் பகாள்ப்டுயதுைன்

ஸ்ரீபப ில்சி இால் உருயாக்கப்டும் யிதிகளுக்கும் இணங்குயதாக

ஸ்ரீபப இற்கும் யாடிக்மகனாருக்கும் இமைனிா உைன்டிக்மகனின் நிகவும்

உறுதினிக்கிதன்/ உறுதினிக்கிதாம்.

அயசினநா அங்கநா 'ஸ்ரீபப இால் யமங்கப்டும் LTE தசமயக்கா ினதிகளும்
ிந்தமகளும் அன்ிிருந்து மைபமக்கு யரும்.

மகபனாப்ங்கள் 1

.............................................................

2

.............................................................

பத்திமப:
திகதி:

அதிகாபம் பற் ஸ்ரீபப அலுயரின் மகபனாப்ம்
திகதி:

.....................................................

...............................

அலுலயக உபளொகத் ிற்கு ட்டும்

பதன்மந இ:
யாடிக்மகனார் அமைனாம்:

இபண்ைாம் ிம இ:

பதாைர் இ:

IMEI இ:

இங்தக
..............................................................................................................................................................................................................................................................

பப்ிபதி
யாடிக்மகனாரின் யிண்ணப்ம் ற்றுக்பகாண்ைமநக்கா ற்றுச்சீட்டு
அன்ார்ந்த யாடிக்மகனாருக்கு,
உங்கள் யிண்ணப்த்மத ஸ்ரீபப ற்றுக்பகாள்கிது. திர்கா பதாைர்புகளுக்கு ின்யரும் குிப்பு இக்கத்மதப் னன்டுத்துக:
CR இ:

பதல் யரிமச

தநதிக யிபங்களுக்கா

2ஆம் யரிமச

ஸ்ரீபப பதாைர்பு இ:

கிமிக்கவும்

............

