သေဘာတူညခ
ီ ်က္မ်ား ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

1. Fortune Broadband မွ Fiber Cable ႀကိဳးသြယ္တန္းျခင္း ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မွဳ အေထာက္အကူျပဳ စက္ပစၥည္းမ်ား
တပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရုံးဖြင့ရ
္ က္ (၇) ရက္အတြင္း တပ္ဆင္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။
2. Fortune Broadband မွ ၂၄ နာရီ၊ (၇) ရက္လုံး ပိတ္ရက္မရွိ Call Center ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရရ
ွိ ာ
ရယူထားသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ ပတ္္သက္၍ အဆင္မေျပမႈမ်ား၊ ပ်က္စီးမႈမ်ား၊ စုံစမ္းေမးျမန္းလိုသည္မ်ား ရွပ
ိ ါက
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၂၃၀၅၄၉၄ ႏွင့္ ၀၁-၂၃၀၅၄၉၅ သိ႔ု ဆက္သယ
ြ ္ႏိုင္ပါသည္။
3. Fortune Broadband မွ ဝယ္ယူထားသည့္ Internet Package အေပၚမူတည္၍ On Site Support (Service Call)
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ရုံးဖြင့္ရက္ (၁) ရက္မွ (၂) ရက္ အတြင္း ျပဳလုပ္ေဆာင္ရက
ြ ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ Complain
Service

Charges

ႏွင့္

ဝန္ေဆာင္မႈအေထာက္အကူျပဳ

ပစၥည္းစရိတ္မ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယားအတိုင္း ေငြေကာက္ခံမည္ျဖစ္ပါသည္။

စဥ္

အေၾကာင္းအရာ

ေစ်းႏႈနး္

၁

Splicing joining (1 point)

၅,၀၀၀ /-

၂

Changing Rosset (1 Piece)

၃,၀၀၀ /-

၃

Changing Patch cord (1 piece)

၅,၀၀၀ /-

၄

Changing Pigtail (1 piece)

၂,၀၀၀ /-

၅

Servicing Fiber drop cable (1meter)

၁၅၀ /-

၆

Fiber drop cable required for relocation (1meter)

၁၅၀ /-

၇

On Call Service (software or line error)

၈

Phone complain Service

၅,၀၀၀ /အခမဲ႔

4. အနည္းဆုးံ အသုးံ ျပဳရမည့္ဝန္ေဆာင္မက
ႈ ာလကို အင္တာနက္စတင္အသုးံ ျပဳသည့္ ေန႔ မွစ၍ (

) လ အထိ

သတ္မွတမ
္ ည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိအ
ု နည္းဆုံး အသုးံ ျပဳရမည့္ဝန္ေဆာင္မက
ႈ ာလအထိ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မက
ႈ ို
အသုးံ ျပဳေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဝန္ေဆာင္မက
ႈ ို

ယာယီရပ္ဆင
ို း္ ျခင္း

(Deactivate)

(သိတ
႔ု ည္းမဟုတ္)

အၿပီးျဖတ္ေတာက္ျခင္း (Termination) အတြက္ ျပဳလုပ္လလ
ို ွ်င္ ျပဳလုပလ
္ ိုသည့္ရက္ မတိုင္မီ (၃) ရက္ ႀကိဳတင္၍
Fortune

Broadband

ရုံးသိ႔ု

အားလုံးေပးေဆာင္၍ ျပဳလုပရ
္ မည္ျဖစ္ပါသည္။
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Form

တင္ျပီး၊

အသုးံ ျပဳထားသည့္

လစဥ္ေၾကးမ်ား

5. ဝန္ေဆာင္မယ
ႈ ာယီရပ္ဆင
ို း္ ျခင္းကို
အနည္းဆုံးအသုံးျပဳရမည့္

အနည္းဆုးံ အသုးံ ျပဳရမည့္ဝန္ေဆာင္မက
ႈ ာလအတြင္း ျပဳလုပ္၍မရပါ။

ဝန္ေဆာင္မက
ႈ ာလအထိ

အသုံးျပဳျပီးမွ ျပဳလုပ္ခြင့ရ
္ မည္ျဖစ္ပါသည္။

ထို

အကယ္၍

အနည္းဆုံးအသုံးျပဳရမည့္ ဝန္ေဆာင္မႈကာလအတြင္း ယာယီရပ္ဆိုင္းလိပ
ု ါက Fiber Cable ႀကိဳးသြယ္တန္းျခင္း ႏွင့္
ဝန္ေဆာင္မႈ

အေထာက္အကူျပဳ

စက္ပစၥည္းမ်ား၏

စားရိတ္

တစ္သန
ိ း္

(၁၀၀,၀၀၀)

က်ပ္ ေပးသြငး္ ၍ ေဆာင္ရက
ြ ္ရမည္ျဖစ္ျပီး၊ ဝန္ေဆာင္မႈျပန္လည္အသုံးျပဳပါက ထိုေငြ တစ္သိန္း (၁၀၀,၀၀၀)
က်ပ္ကို

လစဥ္ေၾကးအျဖစ္ခုႏိွမ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

စတင္ရပ္ဆိုငး္ သည့္

ရက္မွစ၍

(၃)လအထိ

ထိ႔အ
ု ျပင္

ဝန္ေဆာင္မႈ

ခြင့ျ္ ပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။

သိ႔ေ
ု သာ္

ယာယီရပ္ဆိုင္းျခင္းကို
(၃)လ

ထိတိုငေ
္ အာင္

ဝန္ေဆာင္မႈျပန္လည္အသုံးျပဳျခင္း မရွိပါက ဝန္ေဆာင္မအ
ႈ ား လုံးဝရပ္ဆင
ို ္းျပီး၊ Fiber Cable ႀကိဳးသြယတ
္ န္းျခင္း ႏွင့္
ဝန္ေဆာင္မႈ အေထာက္အကူျပဳ စက္ပစၥည္းမ်ား၏ စရိတ္ တစ္သန
ိ း္ (၁၀၀,၀၀၀) က်ပ္ ေပးသြင္းထားျခင္းရွိပါက
Fortune Broadband မွ နစ္နာေၾကးအျဖစ္ ေကာက္ယူမည္ျဖစ္ပါသည္။
6. ဝန္ေဆာင္မအ
ႈ ျပီးျဖတ္ေတာက္ျခင္းကို
ထိက
ု ာလအထိ

အနည္းဆုံးအသုံးျပဳရမည့္

အသုံးျပဳျပီးမွ ျပဳလုပ္ခြင့ရ
္ မည္ျဖစ္ပါသည္။

ကာလအတြငး္ ျပဳလုပလ
္ ိုပါက

Fiber

Cable

ဝန္ေဆာင္မက
ႈ ာလအတြငး္

အကယ္၍

ႀကိဳးသြယ္တန္းျခင္း

မျပဳလုပ္ရပါ။

အနည္းဆုံးအသုးံ ျပဳရမည့္
ႏွင့္

ဝန္ေဆာင္မဳွ

ဝန္ေဆာင္မႈ

အေထာက္အကူျပဳ

စက္ပစၥည္းမ်ား၏ စရိတ္ တစ္သန
ိ း္ (၁၀၀,၀၀၀) က်ပ္ ေပးသြငး္ ၍ ေဆာင္ရက
ြ ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
7. ျမန္ႏႈန္းတိုးျမွင့ျ္ ခင္း(Upgrade)

ႏွင့္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း(Downgrade)

အတြက္

ျပဳလုပ္ျခင္းအား ျပဳလုပလ
္ ိုသည့္ရက္

မတိုင္မီ (၃) ရက္ ႀကိဳတင္ျပီး Fortune Broadband ရုံးသိ႔ု Form တင္၍ ျပဳလုပရ
္ မည္ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍
ျမန္ႏႈန္းေလ်ာ့ခ်ျခင္း(Downgrade)ကို

ျပဳလုပလ
္ လ
ို ွ်င္ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မက
ႈ ို

ရမည္ျဖစ္ျပီး၊ ျမန္ႏန
ႈ း္ ေလ်ာ့ခ်ျခင္းလုပင
္ န္း(Downgrade)

ကို

စတင္

(၆)

လထပ္တးို

အသုးံ ျပဳသည့္ ေန႔

မွစ၍

အသုးံ ျပဳ
(၃)လ

အတြငး္ ျပဳလုပေ
္ ပးမည္မဟုတပ
္ ါ။
8. လိပ္စာေျပာင္းျခင္း(Relocation)

လုပ္ငန္းကို ျပဳလုပလ
္ ိုပါက ျပဳလုပ္လသ
ို ည့္ေန႔ရက္မေရာက္ခင္

ရုးံ ဖြင့ရ
္ က္

(၁၀)ရက္ၾကိဳတင္ျပီး Fortune Broadband ရုံးသိ႔ု Form တင္၍ ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ လိပစ
္ ာေျပာင္းေရြ႕
အသုးံ ျပဳျခင္းကို စတင္ အသုးံ ျပဳသည့္ ေနမွစ၍ Contract ကာလအတြငး္ ခြင့မ
္ ျပဳပါ။
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9. CPE

စက္

ႏွင့္

Adaptor

ဝယ္ယူ

အသုံးျပဳသူေၾကာင့္

ခ်ိဳ႕ယြင္းပ်က္စးီ မႈျဖစ္လွ်င္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေစ်းႏႈနး္ အတိုင္း

CPE

စက္ႏွင့္

ဝယ္ယအ
ူ သုးံ ျပဳ

Adaptor

ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

(အသုးံ ျပဳသူေၾကာင့္ဆသ
ို ည္မွာ- မီးအားအတက္အက်မ်ား ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ျပဳတ္က်ပ်က္စီး၍လည္းေကာင္း၊
တိရစာၦန္မ်ားေၾကာင့္

လည္းေကာင္း၊ ေရစိ၍
ု လည္းေကာင္း၊

မီးေလာင္၍လည္ေကာင္း

စသည့္

အခ်က္မ်ား

ပါဝင္ပါသည္။)

စဥ္

အေၾကာင္းအရာ

ေစ်းႏႈနး္

၁

Adapter only

၁၀,၀၀၀ /-

၂

ONT without Adapter (6 months Warranty)

၄၀,၀၀၀ /-

10. Fortune Broadband မွ လစဥ္ေၾကးေျပစာမ်ားကို SMS ႏွင့္ Email တိ႔မ
ု ွ ေပးပိ႔မ
ု ည္ျဖစ္ပါသည္။ လစဥ္ေၾကးမ်ားကို
KBZ Bank, AYA Bank, CB Bank ႏွင့္ AGD Bank မ်ားအားလုးံ တြင္ ေပးေဆာင္ႏင
ို ္ျပီး၊ KBZ, AYA, CB တိ႔၏
ု
Mobile Banking မွ လည္းေပးေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ လစဥ္ေၾကးမ်ားကို SMS ႏွင့္ Email တိ႔မ
ု ွ လစဥ္ေၾကးေျပစာမ်ား
လက္ခံရရွသ
ိ ည့္ ေန႔မွစ၍ ရက္ (၃၀) အတြင္း ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ ဝန္ေဆာင္ခေပးေဆာင္မႈ
ပ်က္ကက
ြ ္ခပ
ဲ ါက အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈ ယာယီလိုငး္ ျပတ္ေတာက္ ႏိုငပ
္ ါသည္။
11. လစဥ္ေၾကးမ်ား ေၾကြးက်န္၍

ယာယီလိုင္းျပတ္ျခင္းခံရျပီးေနာက္

လစဥ္ေၾကးေၾကြးက်န္မ်ား ေပးေဆာင္ျခင္းမရွိပါက

ဝန္ေဆာင္မအ
ႈ ား

လက္က်န္လစဥ္ေၾကးမ်ား

(၃)လ

ထိတင
ို ္ေအာင္

လုးံ ဝရပ္ဆင
ို ္းျပီး၊

ဝန္ေဆာင္မွဳအတြက္

အားသတ္မတ
ွ ္ထားေသာ ေနာက္က်ေၾကးႏွင့အ
္ တူ

ဆက္လက္ေပးေဆာင္သြားရပါမည္။ ေနာက္က်ေၾကးမွာ

ပ်က္ကက
ြ ္ေသာ

လမ်ားအတြက္

လစဥ္ေၾကး၏

ငါးရာခိုငႏ
္ ွဳန္း(၅%) ျဖစ္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္ ။

။

Housing,

Condo/Tower,

Shopping

Mall

အစရွသ
ိ ည့္ဧရိယာမ်ားတြင္ ေနထိင
ု သ
္ ူမ်ားျဖစ္ပါက

ထိုအေဆာက္အဦးအတြင္းႀကိဳးဆြဲခြင့က
္ ို သက္ဆင
ို ္ရာအိမ္ရာေကာ္မတီမ်ားထံသ႔ို ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳသူမွ
ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရမည္ျဖစ္ၿပီး၊

ႀကိဳးဆြတ
ဲ ပ္ဆင္ရာတြင္

ထပ္မံကန
ု ္က်မည့္

ကုန္က်စရိတ္ကို

သုံးစြသ
ဲ ဘ
ူ က္မွ က်ခံရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေနအိမအ
္ တြငး္ သိ႔ု Fiber Cable ႀကိဳးဝင္ေရာက္ႏင
ို ္ရန္အတြက္
ႀကိဳးဝင္ေပါက္အား သုံးစြသ
ဲ ဘ
ူ က္မတ
ွ ာဝန္ယူ ေဆာင္ရက
ြ ္ေပးရန္ ႏွင့္ Cable သြယတ
္ န္းရာတြင္ Trunking,
Ceiling ႏွင့္ ပိုကသ
္ ြယ္တန္းျခင္း အား Company ဘက္မွ လုပ္ေဆာင္ေပးမည္မဟုတပ
္ ါ။
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