English:
When connected on the phone
Click here after activating your pin-code
Please stay on the line and do not hang up!
Immediate anonymous access!
NO CREDIT CARD NEEDED
Call Now! Enter Your Pin! Get Instant
Access!
Select your Country
Select your Language
Dial this number
Your PIN code is
Enter this pin code
No registration needed
No personal details needed
No service type reference on your phone
bill
Please Call
Pleas try one of the alternative numbers if
the number above does not work.
You will be charged at international or
premium rates; you must be 18 or older and
have the permission of the line subscriber
to make this call. All charges will be added
to your phone bill.
Accessible from EVERY home, office, or
mobile phone
Send a SMS to
Enter this Text
Instant Access with SMS
Instant Access by Phone
Pay by Phone
Pay With SMS
Account Status
If requested, please use this login:
Username:
Password:
Click here to login

Tamil:
போன் இணைப்பில் இருக்கையில்
உங்களுடைய பின் எண்ணை இயக்கிய பின் இங்க
கிளிக் செய்க
தயவுசெய்து இணைப்பிலேயே இருக்கவும்;
துண்டிக்க வேண்டாம்
உடனடி அடையாளம் அற்ற இனணப்பு!
கிரெடிட் கார்ட் தேவையில்லை
இப்போது அழை!பின் எண்ணை உள்ளிடு; உட
இணைப்பைப் பெறு
உன் நாட்டைத் தேர்ந்தெடு
உன் மொழியைத் தேர்ந்தெடு
இந்த எண்ணுக்கு டயல் செய்திடு
உங்களுடைய பின் எண்
இந்த பின் எண்ணைப் பதியவும்
பதிவு தேவையில்லை
தனிப்பட்ட தகவல்கள் தேவையில்லை

தயவுசெய்து அழைக்கவும்
மேலே உள்ள எண் வேலை செய்யாவிட்டால்,
தயவுசெய்து மாற்று எண்ணை முயற்சிக்கவும்.

ஒவ்வொரு வீடு, அலுவலகம், அல்லது மொபை
போனிலிருந்து இணைக்கக் கூடியது
இதற்கு எஸ்.எம்.எஸ். அனுப்பு
இந்த டெக்ஸ்ட்டை உள்ளிடு
எஸ்.எம்.எஸ். உடனடி கிடைக்க
போன் வழி உடனடி இணைப்பு
போன் வழி செலுத்து
எஸ்.எம்.எஸ். உடன் செலுத்து
கணக்கு நிலை
கேட்டுக் கொண்டால், தயவுசெய்து
இந்த லாக் இன் பயன்படுத்து
யூசர் பெயர்
பாஸ்வேர்ட்
லாக் இன் செய்திட இங்கு கிளிக் செய்க

Phone call is active.
Call Duration: 2 minutes and 15 seconds
2 minutes
2 days
Credits are being loaded to your account as
long as you stay connected on the phone
Premium Access Time Remaining:
Premium Access Time Loaded:
In 2 minutes and 15 seconds you are
granted 20 minutes / 20 days Additional
Premium Access
Get 20 Minutes Additional Premium Access
Time by staying 5 minutes on the phone
Get 2 days Additional Unlimited Premium
Access by staying 11 minutes on the phone
Help?
How does phone and sms payments work

போன் அழைப்பு செயல்படுகிறது
அழைப்பு காலம்: 2 நிமிடங்கள் மற்றும் 15 விநாட
2 நிமிடங்கள்
2 நாட்கள்
நீங்கள் போன் வழி தொடர்ந்து இனணைப்பில் உ
காலம் முழுவதும் உங்கள் கணக்கில் கிரெடிட்கள
இணைக்கப்படும்.
இன்னும் இருக்கும் உயர்வகை இணைப்பு நேர
ஏற்றப்பட்ட உயர்வகை இணைப்பு நேரம்:
2 நிமிடங்கள் மற்றும் 15 விநாடிகளில், உங்களுக்க
கூடுதல் உயர்வகை இணைப்பாக 20 நிமிடங்கள
நாட்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது
5 நிமிடங்கள் போன் இணைப்பில் இருந்து
கூடுதலாக 20 நிமிடம் உயர்வகை இணைப்புப்
11 நிமிடங்கள் போனில் பேசுவதன் மூலம் கட்டற
2 நாட்கள் உயர்வகை இணைப்பைக் கூடுதலாகப
பெறலாம்
உதவி?
போன் மற்றும் எஸ்.எம்.எஸ்.வழி பணம்
செலுத்துவது எப்படி செயல்படுகிறது?

