【मह वपण
ू

यानुअल】

01：स ट यांक हकार , स ट यांक कोप रे सन ् !वारा उपल ध गराइएको इ'टरनेट जडान सेवा हो।
02：स ट यांक हकार एक सेवा हो जसले एनट ट को हकार सहयोग मोडेल ,योग गदछ।
03：,ा0व1धक सतह3, आ द खो6नको ला1ग आव7यक समयको आधारमा सेवा उपल ध हुने।
04：लाइन ग9त एक उ:म ,यास सेवा हो। यसको मतलब यो आव7यक छै न =क अ1धकतम ग9त हा>सल हुनेछ।
थप 3पमा, धेरै ,योगकताह3 छन ्, र पीसीको 3पमा उपकरणको 0व9नदA श ग9तको Cाहकको घरको 9नभर हु'छ ।
05：वतमान ,योग रे खा र ,दायक Cाहक !वारा र!द गनु पछ।शु6क लगाउन स=क'छ। 0ववरणको ला1ग कृपया तपाHको क पनीलाई स पक
गनुहोस ्।
06：तपाइँ स ट यांक कोप रे स'बाट Lब>भ'न उ पादन जानकार र ,ाथ>मक जानकार मेल ,ाMत गनुहु'छ।
07：य द यहाँ Cाहकको Oथापना ठे गाना र डाइभसन जानकार को ठे गाना बीचमा >भ'नता छ भने, तपाH स ट यांक कोप रे स'लाई जानकार गराउनु
होला।
08：घरको ,कार 9नमाणमा मा>सक सु6क 9नभर रहन सSछ।
09：य द तपाइँ एक 0वक6प ,योग गन जार राUुभयो भने, तपाइँले च>लरहे को 0वक6प श6
ु कको ला1ग छुVटै 9तनु पनA हु'छ।
10：य द तपाइँ १ 18 बष भ'दा कम उमेरको हुनुहु'छ भने, तपाइँले आवेदन दन सSनुहु'न।
उमेर वा पुरानो को 65 वष, हुनेछ गनAह3लाई टे >लफोन !वारा जOतै पZरवार-को को तपाHको आवेदन सहम9त जाँच गन।
11：स ट यांकबाट >ल\खत 3पमा (मह^वपूण कुरा यानुअल) 0वतरण गनA छ`।
12：नेट च6न सुa भए प9छ सेवा सामCीह3 र 0व>भ'न ,दायकह3 फोम भनु भएको क पनी!वारा गZर'छ।

【स झौताको अव1धको बारे मा】
योजना नाम

अनुबंध अव1ध

2-वष नवीकरण योजना
5-वष नवीकरण योजना

2-वष
5-वष

स झौताको >म9त Lब>लङ सुa >म9त

अनुबंध समािMत म हना

र!द शु6क

SoftBank Hikari SoftBank Ikari
9नमाण परू ा >म9त Lब>लङ सa
ु >म9त

Lबल आउन सुa >म9त बाट 24 म हना

9,500येन※1
15,000येन※1

सत
कुनै प9न होईन
टभी ,सारण सेवाको सदOयता

※1） याद समाMत नभई Sय'सेल गन परे मा पैसा लाdने छ ।
13：घरमा नेट जोeन आएको दन बाट ७ दन >भg, Sय'सेल गन परे मा पैसा लाdने छै न ।
※Cाहकहa श6
ु क, 9नमाण लागत, र Zर>लज स म ,योग श6
ु क को लागी भS
ु तान गन बाhय छन ्।
14：कृपया 0ववरण र र!दको समयमा चाजको 0ववरणह3को ला1ग स झौता कागजात चेक गनुहोस ्।
【0वक6पह3को बारे मा】
पीसी
15：0वक6प पZरवतन गनका ला1ग, कृपया सेवा ,दायकलाई स पक गनुहोस
् Lबv©, परामश, अप गन दईु पटक एक म हना 9नःश6ु क को «मणमा
,दायक: स ट यांक कप फोन: 0800-111-2009 खु6ने समय: 10:00-19:00
नाम
WIFI MULTI PACK
HIKARI BB UNIT

मा>सक रकम
467येन
990येन

contents
सेService
वा 0ववरण
तारर हत इ'टरनेट सेवा
Rent वायरले
Wireless
Transmitter
भाडा
स ¡ा'स>मटर

BB PHONE

500येन

कल ¡ा'सफर, कल छूट

TOKU

500येन

0वशेष सेवाह3
खाना 0वतरण सेवा

HOUDAI

Others
अ'य
Ouchi मा अवOथा लागू गZरयो 0वभािजत, ,काश बी बी एकाइ, वाइफाइ
बहु-Mयाक, बी बी फोन, ,काश टे >लफोन (एन) वा सेतो ¨यो9त फोन को 4
अंक सेट मा 500 येन उपल ध छ

BB MARUSHE

457येन

BB SAPORT WADE SERVES

जडान समथन

BB CLEANING＆RESCUE

500येन
457येन

BB LIFE HOME DOCTER

457येन

MARUGOTO ANNSHINN PACK

980येन

¦यापक OवाO§य समथन
पीसी Lबv©, परामश, अप गन दईु पटक एक म हना 9नःश6
ु क को «मणमा

जीवन समथन

【Hikari(N)फोनको बारे मा】
16：य द तपाH नयाँ Oथान वा अ'य क पनी सेवामा पZरवतन गनुहु'छ भने, सदOयता Lबना फोन न बरह3 लगातार ,योग गन स=कँदै न।
17：तपाHसँग फोन न बर भए प9न तपाH जार राU सSनुहु'न
18：य द तपाH नयाँ फोन Oथापना गनुहु'छ भने तपाHलाई Oथापना शु6कको ला1ग १,००० येन चाज गZरनेछ।
【भुSतानीको बारे मा】
19：कृपया प9छको >म9तमा पठाइएको एसएमएस URL बाट अ9घ बtनुहोस ् र 14 दन >भg भS
ु तानीका ला1ग दता गनुहोस ्।
20：य द भुSतान गZरएको शु6क, आ द प:ा लगाइएमा, यो जबरजOती र!द गन हुनेछ
21：ये द बuक या vेwडट काड बाट पैसा काVने बनाउनु भएकोछ, अ9न पैसा बuक या vेwडट बाट ता'न नस=कएको खxड मा अक म हना घरमा
Lबल आउने छ。
【चाजह3को बारे मा】
योजना नाम
मा>सक रकम

,शास9नक श6
ु क
9नमाण लागत
SoftBank Hikari TV
टभी मा>सक श6
ु क

Family Plan
5,200येन
24,000येन
0वक6पह3l
750येन ※1

2-वष नवीकरण योजना

3,000येन

5-वष नवीकरण योजना

Mansion Plan
3,800येन

Family Plan माg
4,700येन

2,000येन ※2
×
×

24,000येन
आवा7यकd

※1）Hikari टभी ,योग गदा, 2,800 को एक छुVटै टभी सु0वधा शु6क लाdनेछ।
22： सावज9नक Lबदाह3को ला1ग 9नमाण चाज, थप 3000 येन ,ारि भक Lबलमा समावेश गZरनेछ।
23：य द तपाHले =कOता भS
ु तानी छनौट गनुभयो र =क7त भS
ु तानी समाMत हुनुभ'दा अ9घ स ट यांक हकार र!द गनुभयो भने, तपाHलाई
एकमु7त रकममा Lबल गZरनेछ।
24：केह zेg हकार टभी ,दान गद{ न
25：9नमाण सामCीमा 9नभर गद{ यहाँ थप 9नमाण लागतह3 हुन सSछन ् ( हकार फोन 9नमाण शु6क सा>मल छै न)
※2）य द, घरमा नेट को ह जोeन नआइ, राउटर माg पठाएर Cाहकले आफैले नेट जोडेको खxड मा 9न|ण लागत २००० येन माg लाdने छ ।
26：9नमाण परू ा भए प9छ र!द भएमा (खो6दै ), कृपया स ट यांकलाई स पक गनुहोस ्।

Office Grove Co., Ltd.
Customer Consultation Desk Tel: 0120-913-313

Weekdays, Saturdays, Sundays, Public Holidays/ 11-19 p.m. (excluding Year-end and New Year holidays,
Golden Week, Obon, etc)

