Tổng hợp cách đăng ký 3G,4G mạng Viettel, Vina, Mobi

Các dịch vụ tiện ích mà các nhà mạng đem lại có rất nhiều những tính năng hữu ích hỗ trợ cho
công việc, bạn có thể nắm bắt được các cách đăng ký từng dịch vụ mạng dơn giản tùy thuộc
với từng thuê bao mà bạn sử dụng cũng như các gói tiện ích thông qua những cú pháp đơn giản
nhất. Thông qua những cách đăng ký này bạn hoàn toàn có thể thực hiện nhanh chóng cũng
như cập nhật tin tức hiệu quả và hỗ trợ liên lạc thích hợp nhất.

Ngoài ra các bạn cũng có thể tìm hiểu chi tiết những các đăng ký để ứng dụng thích hợp nhất
cho mục đích cũng như nhu cầu sử dụng của mình. Việc đăng ký được tiến hành đơn giản, dễ
dàng,chỉ với các bước cơ bản bạn có thể đăng ký nhanh chóng, chính xác và tiện lợi nhất, đảm
bảo cho công việc cũng như những ứng dụng cần thiết được đáp ứng đúng với yêu cầu cuả
người dùng.

TỔNG HỢP CÁCH ĐĂNG KÝ 3G, 4G MẠNG VIETTEL, VINA, MOBI

* Cách đăng ký 3G các mạng Viettel, Vina, Mobi

- Đăng ký 3G Viettel
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Với nhứng bạn sử dụng thuê bao nhà mạng Viettel thì cách đăng ký 3G Viettel đã khá quen
thuộc với người dùng đặc biệt những ai đang sử dụng các gói tiện ích khác của nhà mạng này,
và các bước thực hiện đăng ký 3G Viettel cũng khá đơn giản chỉ qua cú pháp*098# .

Nếu như các bạn muốn tìm hiểu rõ hơn về các gói cước đăng ký 3G Viettel để lựa chọn sử dụng
hãy tham khảo bài viết hướng dẫn cách Đăng ký 3G Viettel đã được 9Mobi.vn tổng hợp và gửi t
ới các bạn trong các bài viết trước đó.

Không chỉ có các gói cước 3G Viettel mà 9Mobi.vn đã cập nhật trong bài viết ở trên, Viettel còn
hỗ trợ các gói cước 3G Viettel hấp dẫn khác như cách đăng ký 3G Viettel một ngày để giúp
người dùng có thể truy cập vào mạng Internet khi cần thiết với giá cướp hợp lý và không có nhu
cầu sử dụng trong một thời gian dài.

+ Cách đăng ký 3G Viettel 1 ngày

Tùy theo nhu cầu sử dụng 3G trong ngày của bạn Viettel có các gói cước 3G Viettel một ngày
khác nhau với nhiều mức dung lượng và mức phí để bạn lựa chọn, những gói cước cũng như
cách đăng ký 3G Viettel 1 ngày đã được 9Mobi.vn cập nhật trong bài viết đăng ký 3G Viettel 1
ngày
.

- Đăng ký 3G Vina

Nếu như việc đăng ký 3G Viettel chỉ đơn giản qua vài thao tác với mã lệnh *098#, thì với cách
đăng ký 3G Vina cũng khá nhiều lựa chọn để bạn sử dụng truy cập mạng Internet thông qua kết
nối 3G trên điện thoại Android, iPhone của mình, tất cả những gói cước giá dịch vụ tiện ích
đăng ký 3G Vinaphone đã được 9Mobi.vn gửi tới các bạn qua bài viết hướng dẫn các đăng ký
3G Vina
ác bạn có thể xem lại và đăng ký dịch vụ này trên thuê bao của mình nhé.

+ Các đăng ký 3G Vina theo ngày
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Và cũng giống như nhà mạng Viettel cách đăng ký 3G Vina theo ngày cho phép bạn có thể thực
hiện truy cập mạng Internet theo giới hạn theo ngày dành cho việc truy cập khi cần thiết để
kiểm tra công việc, liên lạc trên mạng trực tuyến khi khẩn cấp, nếu như bạn chưa biết về cách
đăng ký 3G VinaPhone theo ngày chúng ta có thể thực hiện điều này theo các bước trong bài
viết đăng ký 3G Vina ngày .

- Đăng ký 3G Mobi

Nhiều người mới sử dụng thuê bao Mobifone đều luôn thấy việc đăng ký 3G Mobi hay các dịch
vụ của nhà mạng này thường rất khó khăn và phức tạp để đăng ký thành công sử dụng các
dịch vụ, gói cước, như cách đăng ký 3G Mobi này cũng thế, tuy nhiên nếu như các bạn làm
theo các bước, tham khảo các cách đăng ký 3G Mobi theo các gói cước khác nhau trong bài
viết đăng ký 3G Mobi bạn sẽ nhanh chóng thực hiện điều này trên thuê bao của mình và có
quá tình truy cập mạng Internet thông qua kết nối dữ liệu 3G rồi đó.

+ Cách đăng ký 3G Mobi 1 ngày

Nếu như nhu cầu sử dụng mạng 3G trên thuê bao của mình chỉ là theo ngày cũng như ít sử
dụng tới dịch vụ này thì cách đăng ký 3G Mobi theo ngày sẽ giúp bạn nhanh chóng tiết kiệm
được chi phí thuê bao di động cũng như hỗ trợ việc sử dụng mạng Internet khẩn cấp khi đang ở
trên đường, nếu như bạn chưa biết cách đăng ký 3G Mobi 1 ngày, hãy xem lại cách đăng ký 3g
mobi 1 ngày
.

* Cách đăng ký 4G

Hiện nay việc đăng ký 4G vẫn chưa được phổ biến cũng như hỗ trợ được tốt cho người sử dụng
khi chỉ có duy nhân nhà mạng Viettel là đã chính thức triển khai dịch vụ 4G và hỗ trợ người sử
dụng lựa chọn sử dụng mạng kết nối Internet tốc độ cao trên di động này, vậy nên nếu bạn
đang quan tâm cách đăng ký 4G và sử dụng nhà mạng Viettel thì với bài viết cách đăng ký 4G
Viettel
sẽ giúp bạn thực hiện điều này nhanh chóng, và trải nghiệm những tính năng mới trên mạng
Internet tốc độ cao này.
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Bên cạnh đó để sử dụng được mạng 4G Viettel cũng như thực hiện đăng ký 4G Viettel thành
công trên thuê bao của mình các bạn phải thực hiện đổi Sim 4G Viettel tại các địa chỉ giao
dịch trên toàn quốc của Viettel, các bạn có thể tham khảo bài viết hướng dẫn cách đổi Sim 4G
Viettel
để
tìm hiểu cách đổi Sim 4G bao gồm các thủ tục cần thiết hay thực hiện việc đổi Sim 4G Viettel
ngay tại nhà.

Như vậy chúng ta đã vừa tìm hiểu xong cách thực hiện tìm hiểu đăng ký 3G,4G các mạng
Viettel, Vina, Mobi một cách nhanh chóng, tiện lợi và chính xác nhất hiện nay, để giúp bạn có
quá trình sử dụng thuê bao trên thiết bị tốt nhất cũng như nhanh chóng cập nhật các tin tức, hỗ
trợ liên lạc hay các lợi ích khác mà mạng 3G, 4G trên Android, iPhone của mình đem lại.

http://9mobi.vn/tong-hop-cach-dang-ky-3g4g-mang-viettel-vina-mobi-19003n.aspx
Ngoài ra đối với việc đăng ký 4G Vina, Mobi sẽ được 9Mobi.vn liên tục cập nhật và gửi tới các
bạn khi có những thông tin mới nhất để bạn có thể nhanh chóng tìm hiểu các gói cước 4G Vina,
Mobi một cách nhanh chóng và thực hiện đăng ký 4G Vina , Mobi để trải nghiệm tốc độ 4G
chưa từng có trên thiết bị của mình.
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