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 3G Sunset اور اس کا مطلب کیا ہے؟ 

  

 اور کیوں؟  3G Sunsetکیا ہے 

 sunset سے مراد Celcom's 3G network   3کو بند کرنا اور G  کال، ایس ایم ایس اور ڈیٹا سروسز کوسے متعلق تمام خدمات ، یعنی وائس  
3بند کرنا ہے جو  G   4نیٹ ورک پر چلتی ہیں۔ G  ٹکنالوجی میں وائرلیس براڈ بینڈ کی رفتار کو مزید بہتر بنانے کے لیئے 

  

 ( پروگرام میں شامل ہوگا؟JENDELAنیشنل ڈیجیٹل نیٹ ورک ) Hello Simکیا 

 کا نیٹ ورک اور بنیادی ڈھانچہ استعمال کرتا ہے۔   Celcomہے جو   MVNOایک   Hello Simجی ہاں.  

 

سے متاثر ہے یا یہ مالئیشیا میں دوسرے سروس فراہم کرنے والوں کو بھی   3G sunsetواحد خدمت فراہم کرنے واال ہے جو     Celcomکیا 
 متاثر کررہا ہے؟ 

  3Gےک آخر تک اپنے  2021نہیں ، تمام رسوس فراہم کرنے واےل 
 
 نیٹ ورک بند کردیں ےک

  

؟  3Gاپنے  Celcomکب  ؟   3G sitesنیٹ ورک کو بند کر رہا ہے  کہاں واقع ہیں

۔   2021دسمبر  31سال   مراحل میں رہے گا اور اےس  2021شٹ ڈاؤن پورے  3Gنیٹ ورک  سائٹس   Celcom 3G sunsetتک مکمل کرنے کا ہدف ہے
 میں پورے ملک میں تمام خطو 

۔ آپ کو اپنے عالقے ۔  3Gں میں واقع ہیں
 

 اطالع مل جائے گ
 

 نیٹ ورک بند ہونے ےس قبل پیشگ

  

؟  2Gاپنے  Celcomکیا   نیٹ ورک کو بیھ بند کررہا ہے

  Celcom 2G   2نیٹ ورک کو بند کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے اور G  خدمات جیسے وائس کال اور  ایس ایم ایس معمول کے مطابق 
 دستیاب ہوں گے۔ 

  

 سن سیٹ آپ کو کس طرح متاثر کرے گا؟ 3Gایک موبائل صارف یک حیثیت ےس  

  

 نیٹ ورک کا صارف ہوں؟  3Gمیں کس طرح جان سکتا ہوں کہ میں 

نیٹ ورک پر صرف  اہلیت محسوس کرتے     3Gڈیوائس استعمال کرنے کے باوجود  4Gڈیوائس استعمال کر رہے ہیں یا اگر آپ کا فون  3G اگر آپ
  3Gکی نشاندہی کرتا ہے تو ، پھر آپ   3Gسے بھی دیکھ سکتے ہیں  ~ اگر یہ زیادہ تر    iconہین۔ آپ اپنے فون پر نیٹ ورک کے اشارے والے  

 ف ہوسکتے ہیں نیٹ ورک کے صار 

  

                                                                                                                                                                                                                                            3G sunsetاگر میں  
 ڈیوائس کے لئے اپ گریڈ کرنے میں ناکام ہوا تو مجھے کیا مسئال  ہوگا؟   4Gکارڈ اور    4G uSimکو   

نیٹ ورک پر نیٹ ورک کے بہترین تجربہ اور اعداد و شمار کی اعلی رفتار سے لطف اندوز نہیں ہوسکیں گے اور آپ کی وائس    4Gآپ ہمارے 
 -ہوں گی کال اور ڈیٹا کی خدمات متاثر 

  

؟  3Gاگر میں  ورت ہے  ڈیوائس پر ہوں تو ، کیا مجھے نیا ڈیوائس خریدئے گ ضے

ورت ہے  4Gہاں ، آپ کو   ڈیوائس میں اپ گریڈ کرنے گ ضے

  

؟  Sim Cardکیا مجھے اپنا موجودہ  ورت ہے  تبدیل کرنے یک ضے

 ہیں ضف  4Gاگر آپ فے الحال 
نیٹ ورک تک یہ حاصل کرسکتے ہیں ، تو اس کا بہت زیادہ امکان  3Gڈیوائس استعمال کررہے ہیں لیکن جہاں بیھ جائے

. ج  Merchantrade branchکارڈ اپ گریڈ کرانے ےک لینے کیس بیہ قریبر   4G uSIMہے کہ آپ پرانا سم کارڈ استعمال کررہے ہوں۔ براہ کرم مفت   ائیں

  

 میں سوئچ کرنے میں کس طرح میری مدد کرے گا؟  4Gمرچنٹریڈ 

استعمال کررہے ہو ، ہم آپ کو اپنے سم کارڈ کو اپ گریڈ    Sim Cardڈیوائس استعمال کر رہے ہوں اور / یا فی الحال ایک پرانا   3Gچاہے آپ  
 ۔ کرنے کے لئے اپنے سوشل میڈیا یا  ایس ایم ایس کے ذریعہ مطلع کریں گے

  

ے موجودہ منصونے / پیکیج کا کیا ہوگا؟ کیا اےس بدال جائے گا؟   میں

 
 

 تبدییل نہیں ہوگ
۔ موجودہ منصوبہ میں کوئے  نہیں

  

  

  

  

 میں 
ے

ے عالق یڈ میں ے وقت ےک بارے میں مجھے کس طرح آگاہ کرے گا؟ 3Gمرچنیر  بند کرنے ےک عیں



ےک عالئقے اور ٹائم ےک بارے میں معلومات    3G Sunsetفیس بک پیج اور برانچوں پر  MVNO Hello Simویب سائٹ ،  Merchantradeہم اپبے 
۔
 
 شائع کریں ےک

  

 جاری رکھ سکتا ہوں؟ کا استعمال   2Gاگر میں اپنے ڈوائس اپ گریڈ یا اپنے سم کارڈ کو اپ گریڈ نہیں کرنا چاہتا  تو کیا ہوگا؟ کیا میں 

خدمات مثال وائس کال اور   ایس ایم ایس سے لطف اندوز ہوتے رہ سکتے ہیں۔ تاہم ، آپ کے ڈیٹا کا تجربہ نمایاں طور پر متاثر ہوگا    2Gہاں ، آپ 
 ڈیٹا کی رفتار کم ہے۔  2Gکیونکہ 

  

 میں مزید معلومات یا سواالت ےک لئے کہاں جا سکتا ہوں یا رابطہ کرسکتا ہوں؟ 

یڈ فیس بک  پر ہمیں میسج کریں یا ہماری  / https://www.facebook.com/HelloSimbyMerchantradeمزید تفصیالت ےک لتے ، مرچنبر
یڈ کیبے الئن کو  ۔  24پر کال کریں۔ کاروباری اوقات   0132264461یا  1900مرچنبر  گھنتر

  

 ےک دوران رسوس میں کوئے خلل ہوگا؟  3G Sunsetکیا 

 ہموار رہے گا۔ 3G Sunsetقابل ہے تب تک  4Gجب تک آپ گ ڈوائس اور سم کارڈ 
ے ےک لتے  تمام صارفیں

 

 
 


