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Unlimited Talk & Text to

1. All H2O® Wireless Monthly Unlimited plans come with an international talk credit and unlimited calling to 70 countries; H2O® Wireless $60 Monthly Unlimited plan also comes with unlimited calling to Pakistan, for a limited time only; unlimited calling to Pakistan exclusive to H2O® Wireless 
$60 Monthly Unlimited plan only. For a list of countries, along with other terms and conditions for international talk and text, please visit www.h2owireless.com All international calling is provided by EBB Connect, Inc.

H2O® Wireless service is for personal use in the U.S. only. Capable device required for 4G LTE speeds. Speeds limited by device/location. Monthly plans expire 30 days after loaded to account. “Unlimited” does not mean unreasonable commercial/monitoring/abusive use; see full terms on our 
website for all prohibited uses. Unused Data/international talk credit not redeemable for cash, have no cash value & are not transferable or refundable. Taxes/fees charged separately. Plans/rates/fees subject to change without notice. Coverage & service not available in all areas. H2O® Wireless 
service is powered by Locus Telecommunications, LLC. All rights reserved. Full Terms and Conditions applicable and available at www.h2owireless.com.

PAKISTAN
on the $60 Unlimited+ Plan

Unlimited Talk to 71 Countries & Text to the World1
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مزید 71 م�لک میں المحدود کالز کریں اور دنیا بھر میں متنی پیغامات بھیجیں1

60$ کے المحدود+ پالن کے ذریعے 

میں ال محدود کالز اور متنی پیغامات 

پاکستان
H2O® .1 وائرلیــس کــے �ــام ماہانــہ المحــدود پالنــز بیــن االقوامــی کالــز کا کریــڈٹ اور 70 م�لــک میــں المحــدود کالــز کــی پیــش کــش کرتــے ہیــں؛ اس کــے عــالوہ ®H2O وائرلیــس کــے ماہانــہ $60 والــے المحــدود پــالن ایــک محــدود مدت تک پاکســتان کــے لیے المحــدود کالز بھــی فراہم کرتــے ہیــں؛ رصف ®H2O وائرلیــس کــے $60 ماہانہ المحــدود پالن 

میں پائیں پاکستان بھر میں المحدود کالز۔ م�لک کی فہرست اور بین االقوامی کالز اور متنی پیغامات کے متعلق ہ�ری رشائط و ضوابط دیکھنے کے لیے براہ کرم www.h2owireless.com پر جائیں۔ �ام بین االقوامی کالنگ EBB کنیکٹ انکارپوریشن کے ذریعے فراہم کی جاتی ہے۔

®H2O وائرلیــس رسوس رصف یــو ایــس میــں ذاتــی اســتع�ل کــے لیــے دســتیاب ہــے۔4G LTE  ســپیڈز کــے لیــے مــوزوں ڈیوائــس درکار ہــے۔ ڈیوائس/مقــام کــی وجــہ ســے رفتــار میــں کمــی بیشــی ہــو ســکتی ہــے۔ ماہانــہ منصوبــوں کــی میعــاد اکاؤنــٹ میــں لــوڈ ہونــے کــے 30 دنــوں بعــد ختــم ہــو جاتــی ہــے۔ "المحــدود" کا مطلــب غیرمعقــول 
تجارتی/نگرانی/ناجائــز اســتع�ل نہیــں ہــے؛ �ــام ممنــوع اســتع�الت کــے بــارے میــں تفصیــالت کــے لیــے ہــ�ری ویــب ســائٹ مالحظــہ فرمائیــں۔ غیــر اســتع�ل شــدہ ڈیٹا/بیــن االقوامــی کالــز کــے کریــڈٹ کــے بدلــے میــں نقــد رقــم نہیــں دی جاتــی، ان کــی کوئــی نقــد قدروقیمــت نہیــں ہــے اور نــہ ہــی انھیــں منتقــل یــا واپــس کیــا جــا ســکتا ہــے۔ 
جاتــی  کــی  پیــش  ســے  تعــاون  کــے   LLC ،کمیونیکیشــنز ٹیلــی  لوکــس  وائرلیــس خدمــات   H2O® ہیــں۔  نہیــں  دســتیاب  میــں  عالقــوں  �ــام  کوریــج  اور  ہــے۔ خدمــات  ســکتی  جــا  کــی  تبدیلــی  کــے  نوٹــس  بغیــر  میــں  فیســوں  اور  منصوبــوں، رشحــوں،  ہــے۔  جاتــی  کــی  چــارج  ســے  علیحــدہ  رقــم  کــی  ٹیکســز/فیس 

ہیں۔ جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ �ام رشائط و ضوابط www.h2owireless.com پر دستیاب اور قابل اطالق ہیں۔


