លក្ខខណ្ឌនៃការជួលជាវ

Terms and Conditions
១. ការចុះបញ្ជ ី សុំសសវា /

Registration

អតិថិជៃត្តូវមាៃឯក្សារលិខិតសាាមត្តឹមត្តូវ ក្ាងការចុះបញ្ជ ី សុំ ជាវសសវាដូ ចជា អតតសញ្ញាណ្ប័ណ្ណ លិខិតឆ្លងដដៃ លិខិតចុះបញ្ជ ី ពាណ្ិជក្មម ប័ណ្ណប៉ាតង់ ឬឯក្សារដ៏នៃ ដដលមាៃតនមលសសមើ ។ The service

registration is required customer to have a full legal document as National Identification, Passport, Patent, Business Certificate or any other documents as in equal.
២. ត្បក្់ក្ក្់ ៃង
ិ ការៃូ ទាត់ / Deposit and Payment

អតិថិជៃត្តូវមាៃត្បក្់ក្ក្់ សដើមបខច
ច ៃា សត្កាយការអៃវតតៃ៍តាមក្ិចចត្េមសត្េៀងសៃុះរួច។ អតិថិជៃសធវើ
ី ឧ
ី បក្រណ្៍សត្បើត្បស់ សត្មាប់ភ្ជជប់អិៃធឺណ្ិត។ ត្បក្់ក្ក្់ៃឹងបងវិលជូ ៃអតិថិជៃវ ិញ សៅសេលចងបញ្ច ប់នៃក្ិចស
ការបង់ត្បក្់សៅតាមកាលក្ុំណ្ត់ ដូ ចបៃដចងលមអត
ិ សលើវ ិក្កយបត្ត។ រាល់ ត្បក្់ដដលៃូ ទាត់ស

ើ យ មៃ
ិ អាចដក្វ ិញបៃសៃ។ Customer is requested to pay a security deposit to secure on

equipment. This deposit is refundable after customer fulfills its obligation. Customer shall pay their monthly charges by the due date as detailed on the invoice. Payments
made are not refundable.
៣. ការៃូ ទាត់យត
ឺ យ៉ាវ / Late payment
ត្ក្ុម

ៃរក្ាសិៃធក្ងការផ្អ
ា
អ ក្សសវាអិៃធឺណ្ិតបស្
ត ុះអាសៃា ត្បសិៃសបើការៃូ ទាត់ត្បក្់មាៃការយឺតយ៉ាវ

ួសកាលក្ុំណ្ត់សៅសលើវ ិក្កយបត្ត។ លក្ខខណ្ឌៃូ សៅសៅដតមាៃត្បសិៃធភ្ជេសដើមបផ្អ
ី អ ក្ ឬេយរគណ្ៃ
ី
ួ

របស់អតិថិជៃ។ សត្មាប់េត
័ ៌មាៃបដៃែមអតិថិជៃអាចសធវើការទាក្់ៃងមក្កាៃ់ដនាក្បុំសរអត
ើ ិថិជៃតាមរយៈសលខៃូរស័េទ ០២៣/០៧០ ២១ ៥៥ ៧៧។ TODAY COMMUNICATION reserves the right to

lock or suspend Internet access if payment is not made before the due date as detailed on the invoice. General terms and conditions remain enforceable for locked and
suspended accounts. For more information, Customer is requested to contact our support team at 023/070 21 55 77.
៤. វ ិក្កយបត្តជុំពាក្់ ៃិង បុំណ្ល / Overdue payments and bad debts
សត្កាយ៧នថៃ នៃកាលបរសចេ
ិ ៃមៃ
ិ ៃសចញវ ិក្កយបត្ត អតថ
ិ ជ
ិ បៃៃូ ទាត់ត្បក្់នថលសត្បើត្បស់អៃ
ិ ធឺណ្ិតជូ ៃត្ក្ុម
អាសៃា ៃិងសាែបេរ ស

ើយបុំណ្លស

ៃ ៃក្
ឹ ត្បក្់ស

ុះៃង
ឹ កាលយជាបុំណ្ល។ ត្ក្ុម

ៃរក្ាសិៃធក្ាងការបៃ
ត ញអៃ
ត ុះ
ិ ប្
ិ ធណ្
ឺ ិ តជាបស្

ុះៃឹងរង់ចដ
ុំ ុំស្ុះត្សាយ។ After 7 days from the invoice issued date Customer has no paid the internet fees to TODAY COMMUNICATION,

who’s has a right to temporary suspend and terminate your service. The overdue payment will become as a debt for further solution.
៥. ការតសមលង
ត ញ / Installation
ើ ប្
ត្ក្ុម

ៃៃៃួលខសត្តូវក្ាងការតសមលង
ត ញដខែអបៃិក្ខាងសត្ៅ រ
ើ ៃិងដាក្់ដុំសណ្ើរការអិៃធឺណ្ិត សដាយគិតេីប្

ូតដល់ ឧបក្រណ្៍របស់អតិថិជៃ (CPE) ។ អតិថិជៃមាៃតួ

ៃីតសមតង
ើ ក្ុំេយៃ័
ូ រ ៃិងឧបក្រណ្៍

ប្
ត ញដចក្ចយសនែងៗ ចប់េីឧបក្រណ្៍ CPE សៅ។ TODAY COMMUNICATION is responsible for the installation of Internet enabling devices up to TODAY COMMUNICATION’s

equipment (CPE). The connection will be tested at this point. It is the Customer’s responsibility to configure computers and network equipment beyond the
demarcation point.

CPE

៦. ឧបក្រណ្៍ / Equipment
ឧបក្រណ្៍ដដលបៃៃិញេត្ី ក្ុម

ៃ ៃឹងមាៃការធា

រយៈសេល ១២ដខ ប៉ាដៃតអថិជៃត្តូវសធវើតាមការដណ្

ត្បសិៃសបឧ
ើ បក្រណ្៍ដលងដុំសណ្ើរការសដាយឯក្ឯង។ ក្ាងក្រណ្ីបត់បង់ឬខូ ចខាត សដាlយសចត

ក្
ុំ ាងការដថរក្ាឧបក្រណ្៍ឲ្យបៃត្តឹមត្តូវ។ រាល់ ឧបក្រណ្៍ដដលបៃដាក្់ឲ្យខចីសត្បើត្បស់ ៃឹងដូ រថមីជុំៃួសវ ិញ

ឬការសធវសត្បដ

រដឋអាសមរក្)។
សត្កាយសេលបិៃបញ្ច ប់ក្ិចចត្េមសត្េៀង ឧបរណ្៍ដដលបៃដាក្់ឲ្យខចីសត្បើត្បស់ ៃឹងត្តូវត្បគល់ ជូៃត្ក្ុម
ិ

ស អតថ
ិ ៃៃង
ិ ជ
ឹ ៃៃួលខសត្តូវសងក្ាងតនមលសេញ (ឧបក្រណ្៍អូអៃ
ិ យូ ONU តនមល ៨៨ដល្លលស
ៃវ ិញ។ អតិថិជៃមាៃកាតេវក្ិចចរក្ារឧបក្រណ្៍ទាុំងអស់ សៅក្ដៃលងសៃួតត្តជាក្់ក្ាងបៃទប់ សជៀស

វាងមាៃៃឹក្ ឬធូ លី ត្េមទាុំងតភ្ជជប់ជាមួយប្
ត ញអគគិសៃីត្តឹមត្តូវ ឬមាៃអាគយសត្មាប់បត្មុងស្លង
ើ (UPS) ៃិង មាៃឧបក្រណ្៍រក្ាសវតែិភ្ជេ។ Purchased TODAY’s COMMUNICATION equipment

carries a 12-month warranty, but Customer shall follow the care instructions of equipment. Rental equipment will be replaced on failure. In case of loss or damage,
Customer shall be responsible for the full cost (ONU devices cost 88.00USD). After termination of the Agreement, the equipment shall be returned to TODAY
COMMUNICATION. Customer shall be advised to keep TODAY COMMUNICATION indoor equipment in an air-conditioned, dust and moisture free environment with a
suitable voltage regulator or UPS for protection and safety of the equipment.
៧. លក្ខខណ្ឌ ៃង
ឹ ការបញ្ច ប់ក្ច
ិ ត្ច េមសត្េៀង / Term and termination

of Agreement

ក្ិចចត្េមសត្េៀងមាៃត្បសិៃធភ្ជេ ១២ដខ រាប់ចប់េីនថៃដដលតសមលង
ត ញអិៃធឺណ្ិតដាក្់ឲ្យសត្បើត្បស់ រច
ួ រាល់។ ក្ិចចសៃាៃឹងបៃតសដាយសវ័យត្បវតតិសៅមខសៃៀតជាត្បចុំដខ ត្បសិៃសបើេុំមាៃការជូ ៃដុំណ្ឹងជាល្ល
ើ ប្
យលក្ខណ្៍អក្ែរេីអតិថិជៃ សតីេីការបិៃបញ្ច ប់ក្ិចចត្េមសត្េៀង ក្ាងរយៈសេល ៣០នថៃមៃសេលអវសាៃនៃក្ិចចត្េមសត្េៀងមក្ដល់។ លក្ខខណ្ឌនៃការបញ្ច ប់ក្ិចចសៃាមៃកាលក្ុំណ្ត់មាៃដចងលមអត
ិ ក្ាង ខ ៃិង លក្ខ
ខណ្ឌៃូ សៅ។ The Agreement is in effect for 12 (twelve) months commencing from the date of service installation “Effective Period”. The Agreement shall automatically

prolong by monthly basic unless Customer gives TODAY COMMUNICATION a written notice of termination at least 30 (thirty) days prior to the end of the Agreement.
Detail of earlier termination is stated in general terms and conditions.
៨. ៃុំៃួលខសត្តូវ ៃង
ិ សវតែភ្ជ
ិ េសសវា /

Service Responsibility and Security

អតិថិជៃៃៃួលខសត្តូវក្ាងការសត្បើត្បស់សសវាអិៃធឺណ្ិត រក្ាត្បេ័ៃធៃិៃាៃយ
័ សលខសមាៃត់សវតែិភ្ជេ ៃិងប្
ត ញខាងក្ាងៃីតាង
ុំ ឲ្យបៃត្តឹមត្តូវត្សបតាមបៃដាឋៃ ៃិងចាប់នៃត្េុះរាជា្ចត្ក្ក្មពជា។ ការសនទរ
កាត់ស្មុះ ៃិងដចក្ចយសសវាបៃត ត្តូវបៃហាមឃាត់។ ត្ក្ុម

ៃៃឹងមៃ
័ នៃប្
ត ញអិៃធឺណ្ិតរបស់ អតិថិជៃស
ិ ៃៃួលខសត្តូវសលើការសត្ជៀតចូ លេីខាងសត្ៅ សលើត្បេ័ៃធៃិៃាៃយ

ើយ។ Customer must

respond itself on owned used of internet service, data, WiFi password, and internal network infrastructure by following the standard and Cambodian Laws. Services
transferring and distribution to third party are strongly prohibited. TODAY COMMUNICATION is not liable for external access to Customer’s data or internet connection.
សុំ គាល់ / Note: អតថ
ិ ៃ េត
ិ ជ
ិ ជាបៃអាៃ ៃង
ិ ព្រមពព្រៀងតាមលក្ខខណ្ឌខាងសលើថាជាការត្តម
ឹ ត្តូវ។ Customer has reading, understanding and agreeing the terms and conditions as well.

