Moscanet SAL
Dealer ID:
Ref No:

WISE FIBER Order Form
Personal Information
Telephone number
Full name
Tax ID #

Email

Contact

Bldg:

Floor:

Mobile

Property #

Section #

2nd Phone #

Street

City:

Current internet:

Bldg Ref #:

Current ISP:

Near

Account Plan

Download speed,
starting from:

F300
F400
F500
F700
F1000

50 Mbps
50 Mbps
50 Mbps
50 Mbps
50 Mbps

Free Monthly usage
(sum of up & down)

Monthly Fee
(Excl.VAT and other
taxes)

indirect

$ 50
$ 66
$ 80
$ 112
$ 160

300 GB
400 GB
500 GB
700 GB
1000 GB

Each additional 1GB over the quota defined for each plan shall be charged $1

$200

One-time Installation fee (including fiber optics modem)

Payment Method
Automatic Debit Letter

Credit Card (Master Card / VISA)

6-month prepaid

Notes:
1. All prices are subject to VAT and other indirect taxes
2. Prices and plans are subject to change without prior notice
3. Plans are subject to Fair Use Policy
4. Internal wiring work is the responsibility of the client
5.The requested plans are subject to the location and the availability of the service.
6. In case the service is not renewed, the assigned port will be lost. Port availability in each building is limited.
7. The term of this agreement is for one year period as of the account activation.

By signing this form, I empower Moscanet SAL to handle all my internet related issues and I acknowledge that I have read and understood the
attached/overleaf service agreement and agreed to all its terms and conditions.

لمن يھمه األمر
______________:_______محافظة: سجل رقم,أنا الموقع ادناه __________________________________ حامل الھوية اللبنانية
(WISE).ل.م._______________ أفوض و على مسؤوليتي الشخصية شركة موسكانت ش:____________________محلة:قضاء
( كما أطلب منھا أو من أي شركة معتمدة من قبلھا توصيل خدمة األليافFiber Optic) بالتوقيع عني لدى المراجع المختصة فيما يعود لالشتراك في خدمة االنترنت السريع
 وبإجراء كل األعمال والتمديدات الالزمة المتعلقة باإلشتراك بما في ذلك. بغية اإلتصال بشبكة اإلنترنت،البصرية إلى القسم الذي أشغله بصورة قانونية في البناء المذكور أعاله
. متعھداً بتأمين كافة المتطلبات لتسھيل ذلك،الدخول إلى القسم المذكور واألقسام المشتركة في البناء
( أو أي شركة معتمدة من قبلھا أو أي من الموظفين المعتمدين من قبل ھذه الشركات من أي حق أو مطلب أو مساءلة قانونية أوWISE).ل.م.كما أبرىء ذمة شركة موسكانت ش
. بصورة آنية أو الحقة, بسبب أي عمل أو خطأ أو ضرر ناتج عن ھذه األعمال، سواء كانت مني شخصيا ً أو من أي شخص آخر،قضائية
، من أي شخص أو جھة،( أو أي شركة معتمدة من قبلھا وكفالتھا والتعويض عنھا ألي مساءلة أو دعوى مقامة عليھاWISE).ل.م.متعھداً بالحلول مكان شركة موسكانت ش
.بسبب األعمال المن ّوه عنھا أعاله

____________ :التوقيع

________/______/ ______ التاريخ

_________________________________ :االسم

