TƯ VẤN CHỌN NHÀ MẠNG
Khi sử dụng giải pháp của Gcalls, khách hàng cần mua đầu số từ nhà mạng và thanh toán chi phí về đầu
số trực tiếp cho nhà mạng. Bước mua đầu số ban đầu, Gcalls có thể hỗ trợ kết nối với nhà mạng để thủ tục
được triển khai nhanh chóng. Để thuận tiện, Gcalls xin đưa ra bảng giá của các đơn vị cung cấp đầu số mà
công ty Gcalls hợp tác.

1. Bảng cước đầu số cố định

FPT
Độ phủ

63 tỉnh

CMC
HCM, HN, ĐN,
HP, Q.Ninh

VNPT

VIETTEL

63 tỉnh

HCM, Hà Nội

Cước hoà mạng

Miễn phí

Miễn phí

227,273đ

200,000đ

Cước thuê/tháng

20,000đ

20,000đ

30,000đ

20,000đ

[Mã Vùng] 730X

[Mã Vùng] 710X

[Mã Vùng] 3XXX

[Mã Vùng]

XXXX

XXXX

XXXX

6XXX XXXX

Gọi nội hạt

200đ

200đ

200đ

120đ

Cố định LT nội mạng

764đ

750đ

720đ

718đ

Cố định LT khác mạng

764đ

750đ

891đ

891đ

Di động nội mạng

970đ

930đ

720đ

718đ

Di động khác mạng

970đ

930đ

891đ

891đ

Từ 1,650đ

Từ 1,445đ

Từ 3,400đ

Từ 3,600đ

Dạng đầu số

Quốc tế

* Giá cước phí trên chưa bao gồm VAT và chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách cần kiểm tra chi tiết
từng dịch vụ và cước phí ban hành cập nhật mới nhất trược tiếp với nhà mạng.
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2. Bảng cước đầu số di động

Mobifone

089xxxxxxx

1. Dạng đầu số

090xxxxxxx
093xxxxxxx

Vinaphone

Viettel

094xxxxxxx

086xxxxxxx

088xxxxxxx

096xxxxxxx

091xxxxxxx

097xxxxxxx

012xxxxxxxxx

098xxxxxxx

2. Cước hoà mạng

60,000đ

250,000đ

60,000đ

3. Cước thuê/tháng

49,000đ

50,000đ

50,000đ

4. Gọi nội mạng (phút)

440đ

880đ

550đ

5. Gọi ngoại mạng trong nước (phút)

780đ

979đ

780đ

* Giá cước phí trên đã bao gồm VAT và chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách cần kiểm tra chi tiết từng
dịch vụ và cước phí ban hành cập nhật mới nhất trược tiếp với nhà mạng.

3. Bảng cước đầu số 1900
Đầu số điện thoại 1900 là đầu số chuyên nhận cuộc gọi vào, người gọi phải trả cước phí gọi vào. Doanh
nghiệp sử dụng đầu số này được hưởng phần trăm (%) ăn chia doanh thu cước từ nhà mạng.

FPT

CMC

VIETTEL

Cước cài đặt

1,500,000đ

0đ

0đ

Dạng đầu số

1900xxxxxx

1900xxxx
1900xxxxxx

1900xxxx
1900xxxxxx

400,000đ

1,000,000đ

500,000đ

26%

40%

39%

1,000đ

1,000đ

1,000đ

Thuê bao tháng (*)
% Chia sẻ doanh thu
Cước/phút (**)
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(*) Số 1900 chỉ nhận cuộc gọi, nhận nhiều cuộc gọi đồng thời cùng một lúc trên một số điện thoại 1900.
(**) Ngoài mức cước 1000đ/phút, còn có các đầu số có mức cước 2,000đ, 3,000đ, 4,000đ và 5,000đ/phút.
Mức cước càng cao, % chia sẻ doanh thu từ nhà mạng càng tăng. Vui lòng liên hệ.
(***) Một số nhà mạng có điều kiện thu hồi số căn cứ vào Tổng doanh số cước gọi vào phát sinh trong
vòng 6 tháng liên tiếp thấp hơn các hạn mức quy định tương ứng. Vui lòng liên hệ nhà mạng để kiểm tra
điều kiện thu hồi của họ.

4. Bảng cước đầu số 1800
Dịch vụ miễn cước ở người gọi (1800) là loại hình dịch vụ cho phép người sử dụng thực hiện cuộc gọi miễn
phí tới nhiều số đích khác nhau thông qua một số điện thoại thống nhất trên toàn mạng. Toàn bộ cước phí
sử dụng dịch vụ của cuộc gọi sẽ được tính cho thuê bao đăng ký dịch vụ 1800 với nhà mạng.

FPT

CMC

VIETTEL

Cước cài đặt

1,500,000đ

0đ

0đ

Dạng đầu số

1800xxxx

1800xxxx

1800xxxx

Thuê bao tháng (*)

400,000đ

1,000,000đ

500,000đ

1,000đ

1,000đ

1,000đ

Cước/phút
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