
Chọn Gói thuê 
bao Di Động

Cách Chọn Cỡ Gói Dữ Liệu

= Thích hợp

= Chú ý

= Cần thêm dữ liệu

Liên hệ với Chúng tôi
Trang mạng: accan.org.au

Twitter: @ACCAN_AU

Facebook: facebook.com/accanau

E-mail: info@accan.org.au

Điện thoại: 02 9288 4000 

Để biết thêm thông tin và mách nhỏ,  
hãy truy cập vào: accan.org.au/tips

Điện thoại Di 
động của Bạn

Tiếng nói của bạn qua các dịch 
vụ điện thoại và internet.

Hoạt động 3GB 10GB 15GB 20GB+

Tải phim và TV

Tải trò chơi điện tử

Chơi game trực tuyến

Youtube

Skype

Âm nhạc phát 
trực tuyến

Email

Lướt web

Truyền hình 
trực tuyến

Facebook

Vietnamese - Tiếng Việt



Cách Chọn Gói Đúng
Các trang mạng so sánh như WhistleOut và 
Finder có thể là các công cụ hữu ích để so sánh 
nhanh chóng các gói cước điện thoại di động.

Tìm kiếm bảng Tóm tắt Thông tin Quan trọng 
(CIS) cho từng gói và sử dụng để so sánh các 
gói cước của các công ty viễn thông.

Trả trước hay Trả sau?
Trên thị trường hiện có sẵn một loạt các gói 
thuê bao trả trước và trả sau. Lợi ích chính 
của việc sử dụng gói trả sau là bạn có thể 
mua một điện thoại mới cùng với các gói 
này, trong khi các gói trả trước có thể tốt 
hơn nếu bạn muốn tránh các khoản chi phí 
thêm bất ngờ và bạn đã có điện thoại di 
động rồi. 

Trong nhiều trường hợp, sẽ rẻ hơn khi mua 
một điện thoại mới hoặc thiết bị khác hoàn 
toàn và sau đó mang điện thoại (BYO) của 
bạn đến đăng ký gói thuê bao này. Cân 
nhắc bạn đủ khả năng mua gì và bạn cần  
gì từ gói cước di động của mình.

CIS chứa thông tin về các gói như cước phí, 
mục đi kèm, thời hạn hợp đồng và bất kỳ 

khoản phí bổ sung nào nếu bạn hủy gói thuê 
bao trước thời hạn. 

Đảm bảo rằng công ty viễn thông có phủ sóng 
trong các khu vực bạn thường sử dụng điện 
thoại của mình (ví dụ: ở nhà, nơi làm việc, trường 
học). Bạn có thể kiểm tra bản đồ phạm vi phủ 
sóng trên các trang web của các công ty viễn 
thông, hoặc cung cấp thông tin về vị trí cho 
nhân viên bán hàng trong cửa hàng hoặc qua 
điện thoại để họ có thể kiểm tra phạm vi phủ 
sóng cho bạn. 

Đăng ký

Thanh toán  
Liên tục

Có thể mua thẻ 
SIM và gói thuê 
bao từ các công 
ty viễn thông.

Mua hàng yêu 
cầu kiểm tra 
nhận dạng và  
tín dụng.

Trả sau Khác biệt

Có thể mua SIM 
và nạp tiền từ 
các cửa hàng 
khác nhau cũng 
như mua trực 
tuyến từ các 
công ty viễn 
thông.

Mua thẻ SIM có 
kiểm tra nhận 
dạng (như giấy 
phép lái xe). 
Không cần kiểm 
tra tín dụng.

Trả trước

Có thể nạp tiền 
điện thoại trực 
tuyến, thông qua 
các ứng dụng và 
các cửa hàng.

Dịch vụ điện 
thoại sẽ chỉ hoạt 
động khi có số 
dư trong tài 
khoản, nhưng 
bạn có thể nhận 
các cuộc gọi đến 
sau khi hết số dư 
trong tài khoản.

Trả trước - chỉ có 
thể sử dụng dịch 
vụ điện thoại khi 
có số dư trên tài 
khoản điện thoại. 
Trả sau – sẽ tiếp 
tục hoạt động  
và sẽ tính phí  
cho bạn để sử 
dụng sau.

Trả trước – không 
có rủi ro về hóa 
đơn điện thoại 
cao bất ngờ.

Trả sau – chỉ có 
sẵn từ các công  
ty viễn thông. 
Trả trước – có  
sẵn khắp các  
cửa hàng.

Trả sau – yêu cầu 
kiểm tra tín dụng.

Thanh toán 
hàng tháng với 
các lựa chọn 
thanh toán  
khác nhau.

Bạn có thể bị 
tính thêm phí  
(ví dụ: đối với 
dữ liệu vượt quá 
giới hạn) cộng 
với phí hàng 
tháng của bạn.


