
1. Mobitel MAX 7Day යනු කුමක් ද? 
Mobitel MAX 7Day යනු රුපියල් 123ක රීල ෝඩ් එකක් මඟින් සක්රිය කරගත හැකි අමතර ලෙරලගවුම් 
සැ සුමක්වන අතර ලමයින් ඔබට සතිලේ දින හතක් පුරා හිලේ හැටියට කතා කිරීමට නිදහස  බාලදයි. 
 

2. MAX 7Day සැ සුලමන්  ැලබන වාසි ලමානවා ද?  
ඕනෑම ලමාබිලටල් අංකයට ඇමතුම් 
කා ය (මිනිේතු වලින්) 

250 

ඕනෑම ලමාබිලටල් අංකයකට ලකටි 
ෙණිවිඩ 

250 

ලඩ්ටා (ලමගා බයිට්වලින්) 1024 

ව ංගු කා ය 
සැ සුම සක්රිය කළ දින සිට දින 7ක් 
දක්වා 

 
3. MAX 7Day සැ සුලම් ලෙන්වා දී ඇති ව ංගු සීමාවන් ඉක්මවා ඇමතුම් ලහෝ ලඩ්ටා භාවිතා කළ ලහාේ 

වැඩිපුර  භාවිතාවන් සඳහා අයකරන ගාසතතු ලමානවා ද? 
ඔලේ ලෙර සැ සුලම් ඇමතුම් ලහෝ ලඩ්ටා ගාසතතු ව ට සමානව ගාසතතු අය ලකලේ. ඔලේ ගාසතතු සැ සුම 

දැනගැනීමට #888# අමතන්න.  
 

4. MAX 7Day අමතර සැ සුම මට සක්රිය කළ හැක්ලක් ලකලසත ද? 
ඉතාම ෙහසුයි, ඔලේ දැනට තිලබන දුරකථන අංකයට රු. 123*ක් රීල ෝඩ් කරන්න. 
සටහන-(*ඔලේ දුරකථන අංකයට ලගවිය යුතුව තිබුණු ලවනේ ගාසතතු තිලේ නම් ලහෝ ණය ලගන තිලේ 

නම් MAX 7Day සැ සුම සක්රිය කිරීමට ලෙර ඒවා ලගවා දමන්න.)  
 

5. MAX 7Day අමතර සැ සුම සක්රිය කළ විට ලගවීමට සිදුවන ගාසතතු ලමානවා ද? 
එකම ගාසතතුව සැ සුම සඳහා අයවන රු.123ක් ෙමණි. 
 

6. දැනට ලෙර ලගවුම් සැ සුමක් භාවිතා කරන්ලනක් MAX 7Day අමතර සැ සුම සක්රිය කර ගැනීමට 
සුදුසුකම්  බයි ද? 
ඔව්, සියලුම ලෙර ලගවුම් ොරිලභෝගිකයන්ට රු.123ක් රීල ෝඩ් කිරීම හරහා ඉතාම ෙහසුලවන් ලමම 
අමතර සැ සුම සක්රිය කරගත හැක. 
 

7. MAX 7Day අමතර සැ සුලම් ල තෂය මට ෙරීක්ෂා කරගත හැක්ලක් ලකලසත ද? 
ඔලේ ජංගම දුරකථනලයන් *100# අංකය අමතන්න, එවිට ඔලේ දුරකථනයට ගාසතතු සඳහන්වන ලකටි 
ෙණිවිඩයක්  ැලබනු ඇත. 
 

8. MAX 7Day අමතර සැ සුම් එකකට වඩා මට සක්රිය කරගත හැකි ද? 
ඔව්, රු.123ක් ඕනෑම වාරයක් රීල ෝඩ් කරගැනීම මඟින් ඔබට අව ය ප්රමාණයක් සැ සුම් සක්රිය කරගත 
හැක. 
 

9. මලේ MAX 7Day අමතර සැ සුම අවසන් වූ ෙසු නැවත සතවයංක්රියව අලුේලවනවා ද? 
නැත, ඔබ සැ සුම සක්රිය කළ ෙසු එය දින 7කට ෙමණක් ව ංගු ලව්. එතැන් සිට සැ සුම අක්රියවන අතර 
ඔබට නැවත සැ සුම සක්රිය කරගැනීමට අව ය නම් නැවත රු.123ක් රීචාජේත කරන්න.  

 
10. MAX 7Day අමතර සැ සුලම් භාවිතා ලනාකළ මුදල් ඉදිරි මාසයට එකතුලවනවා ද? 

නැත. MAX 7Day අමතර සැ සුම සක්රිය කළ දින සිට හරියටම දින 7කදී ඒය කල් ඉකුේ වන අතර එහිදී 
ඔලේ භාවිතා ලනාකළ අගයන් ද කල් ඉකුේ වී යයි. 
 
 

11. මලේ ලෙර ලගවුම් ගිණුලම් ල තෂය බින්දුවක් වූවද MAX 7Day සැ සුම තුළ ලනාමිලල් කතා කා යක් 
හිමිවී ඇේනම් මට ඒවා භාවිතා කළ හැකිද? 



ඔව්, සක්රිය කළ කා ය ඇතුළත ඔබට හිමි ලනාමිලල් ඇමතුම් කා ය තුළ ඇමතුම්  බාගැනීලම් අවසතථාව 
ඔබට හිමිලව්.  
  

12. මම MAX 7Day අමතර සැ සුම අක්රිය කරගන්ලන් ලකලසත ද? 
ඔබ ලමම සැ සුම සක්රිය කළ දින සිට දින 7ක් සක්රියව තිබී, දින 7කින් ෙසු සැ සුම සතවයංක්රියව අක්රියලව්. 


