
IDM GO 4G APPLICATION FORM   
 

Main Office Holcom Bldg, Corniche Al Nahr, Beirut-Lebanon Tel 01-59 52 52 E-mail adsl@idm.net.lb website www.idm.net.lb/adsl Support 1282 

 APPLICANT DETAILS  معلومات عن املشترك  

          

          

First Name الشهرة Middle Name   إسم األب Last Name اإلسم 
          

       Date of Birth ____ / ____ / ____ تاريخ الوالدة   

Mother’s Name مإسم األ          
           

           

Company Name (Acopy of the commercial circular is required)    یرفق نسخة عن اإلذاعة التجاریة(إسم الشركة( 
          

      

Fixed Phone Number  ثابترقم هاتف Mobile Number رقم هاتف محمول 
          

      

E-mail Address (For correspondence) برید ألكتروني Address العنوان 
          

      

SIM CARD Number ةكترونيأإل رقم الشريحة Modem Seri al Number / IMEI Number  هوية ال جهاز الدولية / رقم اجلهاز التسلسليرقم 
          

 ID Tpye  بطاقة التعريف  Address عنوانال  
         

 ID  هوية  Mouhafaza/Caza  محافظة/قضاء  
         

 Civil Record  إخراج قيد  City/Village  مدينة/بلدة  
         

 Passport  جواز سفر  Street  شارع  
         

 Military Card  بطاقة عسكرية  Building  بناية  
         

 Other  بطاقة أخرى  Floor  طابق  
         

 Document Number   بطاقة التعريفرقم  Note  مالحظات  
         
         
        

          

 PLAN SELECTION   إختيار اخلدمة  
          

 Available Plans   اإلشتراكات املتاحة  
          

  25GB – $30/month   100GB – $100/month   250GB – $200/month  
       

  50GB – $55/month   150GB – $150/month    
       

 Note: All prices are subject to 11% VAT.  
       

          

 PAYMENT METHOD   طريقة الدفع  
          

  Bank Domiciliation      Pre-paid (Pre-paid cards or Online Payment)  
          

 A $1 collection charge applies on monthly payments made under the Bank Domiciliation option.  
       

          

 GENERAL INFORMATION   معلومات عامة  
          

 Are you an existing IDM customer    هل أنت مشترك معIDM  
       

    Yes / نعم  ADSL L-Number/D-Number/Fixed Phone Line no.: ______________________   
         

     Fiber H-Number/F-Number ______________________________________   
         

     Other Username:  ______________________________________________   
         

         
         

    No / كال      
          

 SIGNATURE التوقيع   DSP مزود خدمة نقل املعلومات  
          

 Selling, leasing, transferring or abdicating this line to a third party without 
the prior knowledge and consent of IDM does not relieve the subscriber 
who signed this contract from the responsibility for this line, for which 
he/she will remain liable. 
Read and Approved the content of this Application Form and the services 
General Terms and Conditions annexed to this Application Form. 

إن بيع، تأجير أو التنازل عن هذا اخلط إلى أي كان دون علم و موافقة شركة   
IDM  املسبقة ال يعفي املشترك املوقع على هذا العقد من املسؤولية عن هذا

 .اخلط حيث ستبقى أي موجبات أو تبعات تتعلق بهذا اخلط على عاتقه
 لخدمةلبعد اإلطالع و املوافقة على هذا الطلب و على الشروط العامة 

 .بهذا الطلب ةاملرفق

 

           

 Applicant’s Signature: التوقيع Date التاريخ       

           

           
           

 FOR INTERNAL USE      خاص بالشركة  
           

 Dealer Number   املوزع رقم   Sales Person  مندوب املبيعات  

 


