تلفـــاز  ،هــاتف
و�إنتــرنت
يف �أملاني��ا ميك��ن الإختي��ار ب�ين ع��دد كب�ير م��ن مقدم��ي خدم��ات
�إ�س��تقبال حمط��ات التلف��از وتركي��ب خط��وط الهات��ف �أو �إ�س��تخدام
الهات��ف النق��ال والإنرتن��ت .هن��اك حِ ��زم كاملة جلميع ه��ذه اخلدمات
كم��ا �أن��ه ب�إمكان��ك حج��ز ه��ذه اخلدمات (تلفزي��ون ،هات��ف و �إنرتنت)
ب�ش��كل ف��ردي .وهن��اك ع��دد وف�ير م��ن التعريف��ات وخدم��ات متنوع��ة
ب�أ�س��عار خمتلف��ة يجع��ل م��ن ال�صع��ب عل��ى ال�ش��خ�ص �إختي��ار م��ا ه��و
الأف�ض��ل بينه��ا.

�إختيار مقدم اخلدمة
ما هي حاجتك فعليا؟

بينة/معرفة من م��ا حتتاجه
لتحدي��د ذل��ك م��ن امله��م �أن تك��ون عل��ى ِّ
فعال قبل التقرير .متعن يف حمتوى العقود و�إنتبه ب�ش��كل خا�ص �إىل
• �شمولية اخلدمات و
• �إىل مدة العقود.

مالحظــــــــة

الأ�س��عار املنخف�ض��ة غالب� ًا م��ا تقت��صر �صالحيته��ا عل��ى
ال�س��نة الأوىل م��ن العقد.

�شخ�صا يتقن اللغة الأملانية ويعرف
ن�صيحة � :1إ�صطحب
ً
�سهل عليك التفاو�ض على العقد.
بهذه املوا�ضيع .لأن هذا ُي ِّ

�إ�س��تعلم متام��ا �إذا كان م��ن الأف�ض��ل �إختي��ار مق��دم خدم��ات ي�ؤم��ن ل��ك
التزود بكامل خدمات (التلفزيون والهاتف والإنرتنت) �أو اللجوء لأكرث
م��ن مقدم خدمات لت�أمني حاجاتك.

�إ�ستقبال حمطات
تلفزيون بالدك
ُي�ستح�س��ن �أن ت�س��أل امل�ؤجر (املالك) عن �إمكانيات �إ�س��تقبال القنوات
التلفزيونية وتكلفتها .يف كثري من الأحيان تدخل فعال بدالت �أنظمة
الأقم��ار ال�صناعي��ة املركبة�/س��اتليت و � /أو التغذي��ة بالكاب��ل �ضم��ن
تكاليف الإيجار اجلانبية التي ي�س��ددها امل�ؤجر (املالك).
وكخط��وة تالي��ة ،علي��ك �أن تع��رف متام� ًا �أي حمط��ة تلفزي��ون تريد �أن
ترى براجمها .و�أن تت�أكد �إذا كان كافي ًا مث ًال الإ�شرتاك بخط �إنرتنيت
فقط.

ن�صيحة  : 2ا�س�أل امل�ؤجر
• هل هناك نظام قمر �صناعي �ساتليت ُمركب فعال؟
• هل هناك خط كابل يف ال�شقة؟
• هل هناك طرق �أخرى لإ�ستقبال الإر�سال؟
ن�صيحة  : 3ميكنك �إ�ستقبال عديد املحطات (الأجنبية) عرب
الإنرتنت .ت�أكد هل يكفي خط الإنرتنت لت�أمني حاجاتك �أم ال؟
هنا ميكنك �إدخال بيانات االت�صال اخلا�صة مبن يزودك باخلدمات

تلفاز  ،هاتف و�إنرتنت

تركيب نظام �ساتليت
�إذا كن��ت ترغ��ب يف تركي��ب نظ��ام �س��اتليت �أقم��ار �صناعي��ة ،علي��ك
التباح��ث م��ع امل�ؤج��ر �أوالً ،وفق��ط �إذا ح�صل��ت عل��ى موافقت��ه ميكن��ك
تركي��ب جه��از �س��اتليت.

الهاتف والإنرتنت
يتوف��ر اخل��ط الهاتف��ي يف جمي��ع ال�ش��قق تقريب��ا .وال�س��تخدامه م��ن
ال��ضروري ان ت�س��جل نف�س��ك ل��دى �أح��د ��شركات التزوي��د بالإت�ص��االت
الهاتفي��ة .وكث�يراً م��ا تق��دم ��شركات التزوي��د بالهات��ف خدم��ات �أخرى
ت�ش��مل �إ�س��تخدام الهات��ف النق��ال وخ��ط الإنرتن��ت.
فعال .ولتحقيق ذلك ب�إمكان
ن�صيحة  : 4حدد ما حتتاجه ً
هذه الأ�سئلة �أن ت�ساعدك.
• ه��ل �أحت��اج �إىل خط �إت�صال �أر�ض��ي؟ وهل يكفي خط هاتف
نقال؟
• ه��ل �أج��ري م��ن خ��ط الهات��ف الأر�ض��ي �إت�ص��االت خل��ارج
البالد؟ �إذا كان اجلواب نعم مع �أي بلدان؟
• ه��ل �أت�ص��ل م��ن الهات��ف النق��ال باخل��ارج؟ �إذا كان الأم��ر
كذلك ،مع �أي بلدان؟
• ه��ل �أحت��اج �إىل خ��ط �إت�ص��ال �إنرتنت؟ ما ه��ي الأجهزة التي
	�أت�صل منها عرب الإنرتنت؟
• ماهي مدة �صالحية العقد التي تريدها؟
• كيف مت حتديد املدة الزمنية لتقدمي �إ�شعار ف�سخ العقد؟
وفقا
• هل ميكنني حتديد جمال �شمولية العقد ً
لإحتياجاتي؟ (على �سبيل املثال ،تو�سيع نطاق اخلدمات
	�أو تقلي�صها الحقا)؟
• ه��ل ب�إم��كاين ع�بر مق��دم اخلدم��ات ه��ذا ،الإ�ش�تراك بخ��ط
	�إ�ستقبال بالتفلزيون؟

مالحظــــــــة

عن��د �إختي��ار مق��دم اخلدم��ة ،ت�أك��د ه��ل �أنت بحاجة ل��شراء
مع��دات �إ�ضافي��ة (م��ودم �أو م��ا �ش��ابه) فثمنه��ا غ�ير داخل
�ضمن ال�س��عر.
ن�صيحة � : 5أطلب الن�صيحة من جهة حمايدة.
�إذا كن��ت ترغ��ب يف احل�ص��ول عل��ى �إ�ست�ش��ارة م��ن جه��ة حمايدة
تتعل��ق ب ( ه��ذا الك��م الكب�ير مم��ا يعر�ض��ه) مقدم��و خدم��ات
االت�ص��االت م��ن تلفزي��ون �إىل هاتف و�إنرتن��ت ،ب�إمكانك حتديد
موعد مع �إحد "مراكز امل�ستهلك" بالقرب من مركز �سكنك .ميكن
�إ�ستطالع العنوان من الإنرتنت بالبحث عن عبارة رئي�سية هي
"مركز امل�س��تهلك".

هن��ا ميكن��ك �إدخال بيانات االت�ص��ال اخلا�صة مبن يزودك
باخلدمات
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