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Q: Vui lòng 
hướng dẫn 
cách kiểm tra 
dung lượng 
data 4G 

MobiFone tốc độ cao 
còn lại?

 lắng nghe 

6

hãy soạn tin nhắn đăng ký 
với cú pháp sau:
DKV 12MY gửi 9084
Đăng ký 12MY thành công 
gói cước, bạn sẽ tha hồ 
được xem youtube tốc độ 
cao không giới hạn dung 
lượng trong suốt 12 tháng 
mà không lo phát sinh thêm 
bất kỳ khoản phí nào. Chúc 
bạn đăng ký gói cước 12MY 
MobiFone chu kỳ 1 năm 
thành công và có quá trình 
sử dụng các dịch vụ tiện ích 
của nhà mạng MobiFone 
thật hài lòng!

giúp các thuê bao MobiFone 
sử dụng ưu đãi từ nhà mạng 
mang lại một cách hiệu quả 
nhất. Chúc các thuê bao sử 
dụng 4G Mobifone ngày 
một hiểu quả và tiết kiệm 
hơn nhé!

Xin hỏi cách 
để đăng ký gói 
12My MobiFone 
để xem Youtube 
suốt 12 tháng 
mà không mất 
thêm phí?

không sử dụng bất cứ gói 
cước 3G nào. Cước phí gói: 
1.560.000đ/ lần đăng ký.
Khi muốn đồng hành cùng 
gói 12MY MobiFone, các bạn 

Sau mỗi lần 
truy cập mạng 
để biết mình 
đã sử dụng hết 

bao nhiêu lưu lượng và số 
lưu lượng còn lại của gói 
4G MobiFone mình đang 
dùng là bao nhiêu bạn hãy 
soạn tin nhắn tra cứu với cú 

pháp: KT DATA gửi 999
Hoặc vào ứng dụng  
My MobiFone để tra cứu 
dung lượng và thời hạn sử 
dụng  của gói cước data.
Biết được cách kiểm tra lưu 
lượng data các gói 4G sẽ 

đang hoạt động 2 chiều và 

Đầu tiên, để  
đang ký gói 12My 
MobiFone, thuê  
bao của bạn phải 


