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قائمة ُمراجعة الھاتف الجوال  
 

 

في قائمة الُمراجعة ھذه ُیمكنك تدوین األشیاء المھمة التي قد ُتساعدك في اتخاذ  
ُیمكنك كذلك . القرار بخصوص عقد الھاتف المناسب، أو التعریفة المناسبة 

اصطحاب  
.القائمة إلى المتجر، أو ملؤھا مع شخص تثق بھ   

 

ما الذي یجب علیك ُمراعاتھ؟   
. تقم بإبرام العقد فوًرا في المتجرال •  
. اصطحب أحد األشخاص الذي یستطیع تحدث األلمانیة جیًدا لُیساعدك •  
:اصطحب ھذه الوثائق معك •  

o جواز السفر  
o تصریح إقامة  
o  رقم الحساب، والرمز التعریفي للبنك (الحساب البنكيBIC ،

)IBAN ورقم الحساب المصرفي الدولي  
ء عند قدوم أحد األشخاص إلى محل ال تقم بالتوقیع على أي شى •

شقتك أو عند تحدث أحد األشخاص معك في الشارع أو في /سكنك
.محطة القطار  

 
 
 

قبل إبرام العقد  
كم ُترید أن تدفع شھرًیا، وما قدر ما ُیمكنك إنجازه؟

 

ما ھي البالد التي ُترید التحدث ھاتفًیا بھا؟   

 

؟)قم ھنا بذكر البلد(ما تكلفة الدقیقة   

 

، )قم ھنا بذكر البلد(توجد معدالت ثابتة للدول األجنبیة  ھل
وكم تتكلف؟  

 

ھل تقوم باستخدام خدمات الرسائل، والشبكات االجتماعیة، 
وُترید تحمیل الفیدیوھات؟   

نعم ال     

 

ھي كمیة البیانات التي یحتوي علیھا المعدل الثابت ما 
؟ للبیانات  



Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (vzbv)
Markgrafenstraße 66, 10969 Berlin
www.verbraucherzentrale.de

Für den Inhalt verantwortlich:
Klaus Müller, Vorstand des vzbv
Illustrationen: vzbv/Matthias Seifert

©
 2
01

7 
Ve

rb
ra

uc
he

rz
en

tr
al

e 
B

un
de

sv
er

ba
nd

, S
ta

nd
 Ju

ni
 2
01

7

ما الذي یشملھ العقد؟  
ما ھي كمیة البیانات التي یحتوي علیھا المعدل الثابت 

للبیانات؟  

 

ھل تحتاج أیًضا إلى ھاتف ذكي؟   

نعم ال     

 

ما سعر الھاتف الذكي؟  

شھرًیا  :مرة واحدة  

 

ما ھو إجمالي المصروفات لكل شھر؟  

متى ُیمكنك إلغاء العقد ألول مرة؟  

 

شھًرا؟ 24ھل للعقد فترة تصل إلى   

نعم ال     

، كم عدد الشھور"ال"في حالة اإلجابة بـ   

 

یجب علیك دفع المصروفات الشھریة األساسیة طوال : تنبیھ
.شھًرا 24فترة التشغیل، مثالً لمدة   

كم عدد األشھر التي یمتد لھا العقد في حالة إلغائھ ُمبكًرا أو 
في غیر موعده؟  

 

 

لیس للعقد فترة تشغیل، حیث إنھ عقد مدفوع ُمسبًقا  
شراء الرصید؟/ف ُیمكنك تحمیلكی  

في متاجر مختلفة   

في اإلنترنت  

 

كیف ُیمكنك دفع الرصید؟  

 

تحصل على المزید من المعلومات لدى مركز ! احصل على المشورة بشكل ُمحاید ومستقلھل أنت غیر مطمئن؟  •
www.verbraucherzentrale.de. المستخدمین  

 تحصل على المزید من !احصل على المشورة بشكل ُمحاید ومستقل ھل أنت غیر مطمئن؟ 
 المعلومات لدى مركز المستخدمین. 

 www.verbraucherzentrale.de 
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