1. නව සබඳතා වරප්රසාද දීමනාව යනු කුමක් ද?
“නව සබඳතා වරප්රසාද දීමනාව” යනු නව පෙරපෙවුම් සබඳතා ලබාෙන්නා ොරිප ෝගිකයන් පවත
ලබාපදන විප ෂ
ේ දීමනාවකි.
2. පමහිදී ලැපබන වරප්රසාද පමානවා ද?
සෑම මසකම සිදුකරන රු.100ක රීපලෝඩ් සඳහා
පමාබිපෙල්වල සිෙ පමාබිපෙල්වලෙ ඇමතුම්
රු. 100
කාලය
1GB
එනිෙයිම් පඩ්ො
(350MB 3G සහ 4G, 4G සඳහා ෙමණක් 674MB)
සබඳතාවය සක්රිය කළ දිපන් ෙෙන් දින 30ක්
වලංගු කාලය
දක්වා
3. පකාතරම් කාලයක් පුරා මෙ පම් වරප්රසාද ලැපබනව ද?
සබඳතාවය මිලදී ෙත් දිනපේ සිෙ පනාකඩවා මාස 12ක දක්වා පෙන්වා ඇති වරප්රසාද ලබාෙැනීමෙ ඔබ
සුදුසුකම් ලබයි
4. පම් වරප්රසාද සඳහා මපෙන් පකතරම් මුදලක් අයකරනව ද?
ඉහත සඳහන් වරප්රසාද ලබාදීමෙ ඔපබන් සෑම මසකම සබඳතා සක්රිය ොසේතු පලස රුපියල් 100ක් අයකර
ෙනු ඇත.
5. පමම වරප්රසාදය යෙපත් අයකරන ඇමතුම් ොසේතු පමානවා ද?
ාවිතා කිරීම් සඳහා පමාබිපෙල් විනාඩියකෙ අයත් සම්මත ඇමතුම් ොසේතු අයකර ෙනී
ඕනෑම ජාලයකෙ ලබාෙන්නා ඇමතුම්
රු.1.50ක් සහ බදු
ඕනෑම ජාලයකෙ යවන පකටි ෙණිවිඩ
රු.0.20ක් සහ බදු
පඩ්ො ාවිතාවන්
1MBක් සඳහා රු.0.30ක්
6. පමම සබඳතාපේ ඉතිරිව ඇති මුදල් ප්රමාණය මෙ ෙරීක්ෂා කරෙත හැක්පක් පකපසේ ද?
*100# අමතන්න, ප ේෂය සෙහන් පකටි ෙණිවිඩයක් ඔපේ දුරකථනයෙ එසැනින් ෙැමිපණයි.
7. මෙ පමම සබඳතා ෙැපක්ජය තිබිය දී අපනකුත් පෙර පෙවුම් බණ්ඩ්ඩ්ල් දීමනා සහ add on සැලසුම් සක්රිය
කරෙත හැකි ද?
ඔේ, ඔබෙ තවත් ඕනෑම පෙර පෙවුම් බණ්ඩ්ඩ්ල් දීමනාවක් පහෝ add on සැලසුමක් සක්රිය කරෙත හැක.
8. මපේ පම් සැලසුම සේවංක්රියව සක්රිය පවනවා ද?
ඔේ, පමම නව සබඳතා වරප්රසාද සැලසුම යෙපත් මූලික සබඳතා සක්රිය කිරීපමන් දින 30කෙ ෙසු ඉහත
සඳහන් සියලු වරප්රසාද සේවයංක්රිව සක්රිය පේ පහෝ අවසාන ව පයන් එතැන් සිෙ මාස 12ක් දක්වා සක්රිය
කරෙත හැකිපේ.
9. මපේ සබඳතාවපේ මම ාවිතා පනාකළ පමම වරප්රසාදය ඊළඟ මාසයෙ දීර්ඝ පවනවා ද?
නැත, ඔපේ නව සබඳතාවය සක්රිය කළ පහෝ නැවත අලුත් කළ දින සිෙ දින 30ක් දක්වා ෙැවතී එයින් ෙසු
කල් ඉකුත්ී යයි.

10. මපේ සබඳතාවපේ ප ෂ
ේ ය බින්දුවක් වූවත් මෙ පනාමිපල් ඇමතුම් මිනිත්තු ඉතිරිව තිපේ නම් ඒවා මෙ
ාවිතා කළ හැකි ද?
ඔේ, වරප්රසාද කාල සීමාව තුළ සබඳතාවපයන් ලැබී ඇති පනාමිපල් ඇමතුම් මිනිත්තු ප්රමාණය ඔබෙ ාවිත
කළ හැක.
11. මම පම් වරප්රසාද දීමනාව දිෙෙම ෙවත්වා ෙැනීමෙ අකමැති නම් මම මපේ සබඳතාවය පවනසේ කරෙන්පන
පකපසේ ද?
#147# අමතන්න සහ package update විකල්ෙ පමනුවෙ පොසේ Standard package පතෝරාෙන්න
12. පමම නව සබඳතා වරප්රසාද දීමනාව ෙැන මම වැඩි විසේතර දැනෙන්පන් පකපසේ ද?
1717 අමතා පමාබිපෙල් ොරිප ෝගික පසේවා මධ්යසේථානය සමඟ සම්බන්ධ්වන්න.

