نکاتی راجع به سیمکارتهای زیارتی کورک ( )KOREKدرسال 1398
 -1جهت راه اندازی سیمکارت واطالع ازمیزان شارژ موجود درآن دستور( )*211# okرا وارد نموده وحداقل 1000
دینارشارژ فرمایید ،دراینصورت  500دینار به شارژ موجود اضافه خواهد شد.اما جهت استفاده ازخدمات متنوع شرکت
کورک پیشنهاد می گردد حداقل شارژ مصرفی  5000دینار باشد.
 -2نحوه شارژ کردن سیمکارت #ok :رمز کارت شارژ**221
 -3نحوه ارسال شارژبه سیمکارت دیگرکورک# ok :مبلغ شارژ* شماره سیمکارت گیرنده**215
 -4تنظیمات اینترنت با توجه به مدل موبایلتان برای شما ارسال خواهد شد ،جهت سهولت استفاده از بسته های اینترنتی آن
را ذخیره نموده و موبایل خود را خاموش وروشن نمایید .درغیراینصورت با تماس با شماره  411امورمشترکین کورک
نحوه تنظیمات اینترنت براساس نوع تلفن همراه به شما آموزش داده خواهد شد.
 -5جهت استفاده از راهنمایی صوتی به سه زبان انگلیسی ،عربی وکردی( )321را شماره گیری فرمایید.
 -6این سیمکارت ازلحظه راه اندازی به مدت  30روز فعال می باشد(جهت رویت آخرین روزاعتبار ) *211#okلذا بهتر
است سیمکارت را هنگام ورود به خاک عراق روشن نمایید تا زمان کافی برای استفاده ازآن داشته باشید.
 -7نرخها به شرح زیر می باشد:
هر پیامک داخل شبکه کورک

 50دینار

هرپیامک به شبکه های داخل عراق

 50دینار

هر پیامک به ایران

 150دینار

تماس داخل شبکه کورک هردقیقه

 120دینار

تماس با شبکه های داخل عراق هردقیقه

 180دینار

تماس با ایران هر دقیقه

400دینار

 -8نحوه و هزینه استفاده از بسته های اینترنتی ) :(3G,4Gباارسال عدد  1به  365وبا هزینه  3000دینار  40 ،دقیقه مکالمه
رایگان داخل شبکه و 2گیگا بایت اینترنت تا تاریخ اعتبار سیمکارت دریافت نموده (جهت اطالع ازحجم باقیمانده :ارسال
 33به )365ویا از جدول زیر جهت اینترنت نامحدود استفاده فرمایید
نوع پکیج

نرخ پکیج (دینار)

نحوه فعال کردن پکیج

نامحدود روزانه (24ساعت)

2000

ارسال عدد  1به 250

نامحدود هفتگی

7000

ارسال عدد  2به 250

نامحدود ماهانه

30000

ارسال عدد  3به 250

اطالع از تاریخ اعتباربسته مورد استفاده
انصراف ازتمدید اتوماتیک بسته درپایان موعد آن

*250*2*4#OK
*250*2*5*1#OK

 -9با نصب اپلیکیشن ( )MY KOREKاز  Google playیا  App storeبه آسانی از خدمات متنوع  KOREKلذت ببرید.

