Các dịch vụ ứng tiền, bắn tiền, nạp tiền mạng Viettel, Vina, Mobi

Thực hiện bắn tiền, ứng tiền hay nạp tiền cho các thuê bao khác được nhiều người lựa chọn bởi
sự tiện lợi cũng như ưa thích. Người dùng có khả năng kiểm tra thông tin thuê bao cũng nhu sử
dụng khi cần thiết, tài khoản hết tiền hay có khả năng bắn tiền cho người thân trong những
trường hợp cần gấp. Tùy thuộc vào nhu cầu của các nhà mạng bạn hoàn toàn có những phương
thức thực hiện dịch vụ cũng như điều kiện để thực hiện khác nhau, chính vì thế không phải bất
cứ thuê bao nào cũng có thể sử dụng các dịch vụ này.

Đối với những gói cước dịch vụ mà bạn đang có nhu cầu tham gia để hỗ trợ duy trì cuộc gọi
cũng như quá trình liên lạc của mình được tiện lợi hơn. Ngoài ra còn rất nhiều những tính năng
cũng như những vấn đề cần lưu ý đối với những dịch vụ ứng tiền, bắn tiền của các nhà mạng,
các bạn có thể tìm hiểu chi tiết và kỹ lưỡng hơn để có thể sử dụng dịch vụ tốt nhất khi cần thiết
cũng như đáp ứng được nhu cầu công việc của mình.

CÁC DỊCH VỤ ỨNG TIỀN, BẮN TIỀN, NẠP TIỀN MẠNG VIETTEL, VINA, MOBI.

Dịch vụ ứng tiền Viettel, Vina, Mobi

Dịch vụ ứng tiền Viettel, Vina, Mobi là cách giúp người dùng thuê bao trả trước có thể nhanh
chóng có một khoản tiền tạm ứng duy trì liên lạc của mình với bạn bè người thân khi thuê bao
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sắp không còn đủ điều kiện để duy trì liên lạc này, không những vậy việc sử dụng dịch vụ Ứng
tiền Viettel, Vina, Mobi còn được chia ra nhiều mức khác nhau để bạn lựa chọn sử dụng, bạn đã
biết cách sử dụng dịch vụ ứng tiền Viettel, Vina, Mobi chưa nếu như hãy tham khảo ở đây nhé

- Nếu bạn sử dụng dịch vụ Viettel, tham khảo dịch vụ ứng tiền qua bài viết cáchứng tiền
Viettel
.

* Điều kiện ứng tiền Viettel:

Phải là thuê bao trả trước của Viettel và vẫn đang hoạt động 2 chiều( nghe và gọi)

Thuê bao hoạt động liên tiếp trong vòng 12 tháng.

Tài khoản gốc 1 nhỏ hơn 300đ.

Không nợ tiền đã ứng tiền trước đó (chỉ được ứng tiền 1 lần, sau khi trả số tiền đã ứng mới được
ứng tiếp).

- Nếu bạn sử dụng dịch vụ Vina, tham khảo dịch vụ ứng tiền qua bài viết cáchứng tiền Vina .

* Điều kiện ứng tiền Vina:

- Khách hàng có nhu cầu ứng tiền VinaPhone cần phải nhận được tin nhắn mời ứng tiền
VinaPhone từ hệ thống với mức phí đã được xác định sẵn.
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- Khách hàng phải có thời gian sử dụng Sim VinaPhone tối thiểu trên 90 ngày trở lên sau khi đã
kích hoạt.

- Trong 2 tháng sử dụng gần nhất khác hàng phải có thực hiện nạp tiền điện thoại với mức tiền
tối thiểu là 10.000đ và có sử dụng tài khoản chính trong tháng trước đó từ 15.000đ trở lên.

- Số tiền ứng tiền VinaPhone sẽ được hoàn trả vào lần nạp tiền tiếp theo kèm theo phí giao
dịch, bạn không được nợ phí.

- Nếu bạn sử dụng dịch vụ Mobi, tham khảo dịch vụ ứng tiền qua bài viết cáchứng tiền Mobi .

* Điều kiện ứng tiền Mobi

- Thuê bao của bạn phải là thuê bao trả trước và có thời gian sử dụng, hoạt động trên 360 ngày.

- Tại thời điểm thực hiện ứng tiền Mobifone thuê bao của bạn đang phải là thuê bao hoạt động 2
chiều và có ít nhất 300đ trong tài khoản.

- Để có thể ứng tiền Mobifone thông thường, tài khoản của bạn cần phải không còn nợ tiền ứng
trước đó.

Dịch vụ bắn tiền Viettel, Vina, Mobifone

Ngoài dịch vụ ứng tiền Viettel, Vina, Mobi chúng ta còn có những dịch vụ hỗ trợ người sử dụng
trong liên lạc được tốt hơn với các thuê bao trả trước, trong số đó có thể kể dến dịch vụ bắn tiền
Viettel, Vina, Mobifone.
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Khác với dịch vụ ứng tiền, với dịch vụ bắn tiền Viettel, Vina, Mobifone chúng ta có thể dễ dàng
chuyển tiền từ tài khoản của mình sang tài khoản người nhận và người nhận sẽ không bị vay nợ
cước, nếu các bạn chưa biết cách sử dụng dịch vụ bắn tiền Viettel, Vina, Mobifone có thể tham
khảo bài viết:

- Bạn sử dụng thuê bao Viettel để thực hiện bắn tiền Viettel xem lại bài viết cách bắn tiền
Viettel
.

Điều kiện sử dụng dịch vụ bắn tiền Viettel: Thuê bao chuyển tiền là thuê bao phải có tối thiểu
thời gian sử dụng là 180 ngày tính từ ngày kích hoạt sử dụng (tương đương với 6 tháng sử dụng
dịch vụ nhà mạng Viettel)

- Bạn sử dụng thuê bao Vina để thực hiện bắn tiền Vina xem lại bài viết cách bắn tiền Vina .

Điều kiện sử dụng dịch vụ bắn tiền Vina: Thuê bao trả trước của VinaPhone có thời gian hoạt
động ≥ 04 tháng (120 ngày) kể từ ngày kích hoạt hòa mạng.

- Bạn sử dụng thuê bao Mobifone để thực hiện bắn tiền Mobifone xem lại bài viết cách bắn tiền
Mobifone
.

Điều kiện sử dụng dịch vụ bắn tiền Mobifone: Thuê bao trả trước của Mobifone hoạt động hai
chiều có thời gian sử dụng là trên 365 ngày kể từ ngày kích hoạt.

Nạp tiền cho thuê bao khác

Cách nạp tiền cho thuê bao khác là dịch vụ hỗ trợ mà nhà mạng áp dụng giúp chúng tao có thể
nhanh chóng nạp tiền cho thuê bao khác cho bạn bè người thân của mình khi cần thiết để duy
trì liên lạc những khi cần thiết và chưa kịp nạp tiền cho thuê bao trả trước của mình.
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- Các bạn có thể xem lại cách thực hiện nạp tiền cho thuê bao khác Viettel qua bài viết nạp
tiền cho thuê bao khác của Viettel
.

- Các bạn có thể xem lại cách thực hiện nạp tiền cho thuê bao khác Vina qua bài viết nạp tiền
cho thuê bao khác của Vina
.

- Các bạn có thể xem lại cách thực hiện nạp tiền cho thuê bao khác Mobifone qua bài viết nạp
tiền cho thuê bao khác của Mobifone
.

Như vậy chúng ta đã vừa đi tìm hiểu xong các gói cước dịch vụ ứng tiền, bắn tiền, nạp tiền
Viettel, Vina, Mobi hiện nay mà chúng ta có thể lựa chọn tham gia để giúp duy trì cuộc gọi, liên
lạc của mình vs bạn bè, người thân khi cần thiết mà chúng ta lại quên chưa nạp tiền cho thuê
bao trả trước, hy vọng qua bài viết này các bạn sẽ biết được rằng khi thuê bao trả trước hết tiền
mình cần phải làm gì với các dịch vụ ứng tiền, bắn tiền, nạp tiền Viettel, Vina, Mobi này rồi.
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