البيانات الشخصية

Personal Data

Name:…………...………………………………..…………………..:االسم
Address: City.........................................……….……. ….. المدينة:العنوان

Area............................................................................................. الحي
Phone:…………… /……………….…….…/………….................:الهاتف
E-Mail:.............…………………………………………….……………..
Package:

الباقة
Package

Select (√) اختار

Amount per month
LE 18

ART Basic Bouquet

● I irrevocably hereby authorize CNE to charge net amount due to the
subsequent automatic subscription renewals to my credit or debit card
for any of the periods decided below
I will not object the authorized amount in the future to the credit or debit
card issuer.
If I did not pay my subscription regularly during this period CNE has
the right to claim the whole amount of my subscription till the end of my
contract
● This standing order will be automatically renewed for consecutive
period with the same terms and conditions and to remain valid until
further written notification sent faxed or emailed by me to
CNE-Maadi: Road 262, 3, Algazaer Square, New Maadi, Cairo, Egypt

Total Amount To Be Charged Monthly And Package Name

المبلغ الذي سوف يتم خصمه شهريا و إسم الباقة المختارة

CNE Mohandeseen : 175 El Soudan St. , Cairo , Egypt

– Fax: 02-3827-5557 – Email: cne-art@cne.com.eg
mceops@cne.com.eg
● I confirm that this smart card is for domestic use in EGYPT only and
will not operate in public viewing or out side of EGYPT
Smart Card Number

رقم البطاقة الذكيه

Subscriber Signature

توقيع المشترك

تاريخ االتفاقية

Commencement Date

رقم بطاقة اال ئتمان

Credit Card Number

● اصرح انا الموقع ادناة للشركة المصرية للقنوات الفضائية بخصم المبالغ
المستحقة و اية مبالغ تالية لتجديد االشتراك من بطاقة االئتمان الخاصة بى
طبقا للفترة التى تم اختيارها ادناة مع تعهدى بعدم االعتراض على هذة
المبالغ لدى البنك مصدر البطاقة و الشركة المصرية للقنوات الفضائية الحق
فى سحب مبلغ االشتراك كامال حتى نهاية مدة االشتراك فى حالة عدم
الدفع المنتظم
● وتعتبر هذة التعليمات و األسعار ساريةخالل مدة التعاقد و تجدد تلقائيا
لمدة مماثلة حسب اسعار اشتراكات بطاقات االئتمان السارية في السوق
وقت التجديد وحتى اشعار كتابى اخر
المعادي الجديدة – القاهرة-  ميدان الجزائر- 262  شارع3 CNE-Maadi
– مصر
 القاهرة – مصر- شارع السودان المهندسين175: CNE Mohandeseen
:  بريد إلكتروني- 33258883 فاكس
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cne-art@cne.com.egmceops@cne.com.eg

تاريخ االنتهاء

Expiry Date
Month
Year

0

-: مع العلم أنه يتم سحب اإلشتراكات االتيه من نفس بطاقة اإلئتمان الخاصة بي

___________________________:االسم
Smart card:
: البطاقة الذكيةName

-1

● أتعهد باستخدام بطاقة المشاهدة الخاصة بي داخل جمهورية مصر
العربية استخداما منزليا و لن يتم استخدامها سواء في اماكن العرض العام
او خارج البالد

Credit Card Holder Name
اال ئتمان

Name ___________________________:االسم
-2
Smart card:
: البطاقة الذكية

Credit Card Signature

We have pleasure to receive your Feed Back at: cne-art@cne.com.eg
Website: www.cne-eg.com
Or visit our application “CNE” on Google play store

اسم صاحب بطاقة

توقيع بطاقة اال ئتمان

