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 برگه اطالعاتی نکات مفيد
  

طرز انتخاب کارتهای تلفن پيش پرداخته
 اما .را ارائه کنندتوانند راه ارزانی برای تلفن زدن به خارج از کشور باشند و ممکن است ارزش پولی خوبی  کارتهای تلفن پيش پرداخته می

 .های مخفی از آن اجتناب کنيد ا و هزينهبه اين هشدار توجه کنيد، کارتهای زيادی هستند که بايد بخاطر کارمزده
 

 :شود چند نکته مفيد برای انتخاب يک کارت تلفن پيش پرداخته خوب در اينجا ارائه می
 
آنالين . خريد موجود نيست اغلب مواقع اطالعات مربوط به نرخها و شرايط استفاده از کارت پيش پرداخته در فروشگاهی که آن را می .١

 .ا که بهترين نرخ را دارد پيدا کنيدنگاه کنيد تا کارتی ر
 

يک کارت ممکن است برای تلفن زدن به چين نرخ ارزانی  –کنند  زنيد فرق می آگاه باشيد که نرخها بسته به کشوری که به آن تلفن می .٢
 .به شما بدهد ولی برای تلفن زدن به فيلی پين هزينه بيشتری داشته باشد

 
. نخريد مگر اينکه بخواهيد همه تلفنهايتان را در يکی دو روز اول بعد از راه اندازی کارت بزنيد کارتهايی را که هزينه روزانه دارند .٣

 .اعتباری که در کارت داريد قبل از اينکه متوجه بشويد تمام خواهد شد
 

بيشتر تلفنهايی اگر . ای حساب کردن هزينه در بلوکهای هفت دقيقهمثًال  –کند باشيد  متوجه شرايط مخفی که اعتبار شما را مصرف می .٤
 .خورد کوتاه است، اين به درد شما نمی زنيد که می

 
شوند و شما  را از آن کرديد منقضی میاولين استفاده اينکه ها سه ماه بعد از  مثًال بعضی –خيلی از کارتها مدت اعتبار محدودی دارند  .٥

 .دهيد مانده را از دست میاعتبار باقي
 

 .بعضی از کارتها برای وصل کردن يا قطع کردن، يا هر دوی آنها، هزينه دارند .٦
 

شود يا مشکل ديگری با آن داريد، به شماره خدمات مشتری که روی کارت هست تلفن زده و  اگر کارت شما راه اندازی نمی .٧
 .بازپرداخت پولتان يا يک کارت تعويضی درخواست کنيد

 

 Telecommunications Industry Ombudsman بهتوانيد  می دهد راضی نيستيد ری ارائه میاگر از راه حلی که خدمات مشت .٨
شکايتتان را  ١٣١ ٤٥٠توانيد با استفاده از سرويس ترجمه کتبی و شفاهی، تلفن  شما می. شکايت کنيد) بازرس ويژه صنعت مخابرات(

 .به يک زبان غير انگليسی مطرح کنيد
 

   :عبارتند از ACCANبر اساس تحقيقات کارتهايی که ما با بهترين و بد ترين شرايط پيدا کرديم 
 

 کارتهايی که بايد از آن اجتناب کرد و عادالنه ترين کارتها بهترين
Call Mama  The Genuine Aussie Phonecard 

Talk Tomato   China Gold 

Hot  Hong Bao 

 
 


