
Special Conditions

Important Notice:

Further to the request of the competent authorities, any buyer of an alfa Prepaid Line must clearly and 
thoroughly fill in this form and attach a copy of an identification card. Any person who fails to comply 
with these directives will be held responsible towards the competent judiciary authorities.

DISCLAIMER

The subscriber acknowledges that MIC1 as Link Provider cannot be held liable for the content of any 
transmission made through an Alfa service either directly or indirectly. Therefore, in no event shall 
MIC1 nor any of its management staff, employees or representatives be liable for any damage, 
violation of copyrights, loss or liability of whatsoever nature arising from the use or access of Alfa 
service by the subscriber. The subscriber agrees to indemnify and hold harmless MIC1 from any 
claims, costs, damages, or expenses that may arise from any misuse of Alfa service either directly or 
indirectly, without limitation, sending and receiving SMS, ring to tones or access to Internet, in a way 
which may harm third parties.

تنبیھ ھام:

بناًء على طلب السلطات المختصة, على كل شاٍر لخط alfa مسبق الدفع ملىء وتوقیع ھذه االستمارة بدقة 
ووضوح ومرفقة بصورة عن أوراقھ الثبوتیة. كل شخص ال یتقید بھذه التعلیمات یكون مسؤوال تجاه السلطات 

القضائیة المختصة.

بند رفع مسؤولیة

یقــّر المشــترك بــأن موبایــل انتریــم كومبانــي 1 ش.م.ل (MIC1 ) بصفتھــا صلــة و صل Link Provider لیســت 
مســؤولة عــن مضمــون أي عملیــة إرســال تتــم عبــر خدمات Alfa بطریقة مباشــرة أو غیر مباشــرة. لذلــك, ال تكون 
(MIC1) و ال مســؤول فــي إدارتھــا أو أي ممثــل عنھــا, فــي أي حــال من األحوال, مســؤولة عــن أي ضرر أو انتھاك 
لحقوق النشــر و التألیف COPYRIGHTS أو أي مســؤولیة من أي نوع كان تنشــأ عن اســتعمال أو الولوج إلى 
خدمات Alfa من قبل المشترك, یوافق المشترك على التعویض على (MIC1) و عدم التعرض لھا عن طریق أي 
شكوى أو مطالبتھا بأي تكالیف أو عطل و ضرر أو مصاریف قد تنشأ عن أي سوء استعمال لخدمات Alfa  بطریقة 
 RING أو النغمات SMS مباشرة أو غیر مباشرة, على سبیل الذكر ال الحصر, إرسال و استقبال الرسائل القصیرة

TONES أو الولوج إلى شبكة اإلنترنت بطریقة قد تسيء إلى أي فریق ثالث.
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