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 شرکت ارتباطات ثابت آوا اروند

 و ارتباط رادیویی مقرراتتنظیم از سازمان  100-95-29شماره  بهی ثابت طدارنده پروانه ارایه خدمات ارتبا

پروانه ارایه دارنده   411497937884و کد اقتصرراد   14005393869شررناسرره م ی  4229این قرارداد بین شرررکت ارتباطات ثابت آوا اروند به شررماره ثبت 

نمابر  ،(  09/08/1395سرراش شررمزرری از تاری   5تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ) با اعتبار از سررازمان  100-95-29 خدمات ارتباطی ثابت به شررماره 

سید  061134446082 سداران حد فاصل میدان شهید بندر )چهار  ،به آدرس اهواز  ، 1755976038عبدالرحیم مزتطاب با شماره م ی و مدیر عامل  ب وار پا

از یک طرف و  061-34446082به شماره تماس  6165759738کد پزتی  ، 7واحد  ،بقه دوم ط ،  ITبرج  ، 1شیر ( و میدان فرودگاه شهرک صنعتی شماره 

 .ح زیر منعقد می شودمشترک با مشخصات به شر

 ( حقیقی یا حقوقیشخص  مشخصات مشترک : )

شرکتآق شماره ثبت  -----------  : ا  / خانم /  شانی مکان  -------------شماره ت فن همراه :   --------------:  به کد م ی /  ن

  --------------------:  ایمیل  ------------------:  تماسماره شرر --------------------------------- : دریافت خدمات

  -------------رمز عبور -----------نام کاربر  :            -----------شغل :       /        /            : تولدتاری  

 تعاریف : – 1ماده 

 کمیزیون : کمیزیون تنظیم مقررات و ارتباطات -1-1

 سازمان : سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی -1-2

 نامیده می شود. "شرکت"به شرح مشخضات باال که از این پس در این قرارداد  سرویس دهنده : شرکت گزترش ارتباطات مبنا -1-3

 مشترک : هر شخص حقیقی و یا حقوقی است که به عنوان کاربر نهایی به موجب این قرارداد از خدمات موضوع قرارداد استفاده می نماید. -1-4

می باشد که  www.webotel.irو  www.mehrjooyan.com آدرس درگاه خدمات برا  مشترک به  پنل کاربر  , حزاب کاربر  : -1-5

 دسترسی به اطالع رسانی ها , صورتحزاب ها ؛ ریز مصرف و انجام تزت سرعت از طریق آن امکان پذیر است.

 شبکه شرکت : ک یه تجهیزات و خطوط ارتباطی که تحت مالکیت شرکت می باشد. -1-6

 ساعت انجام می شود. 24  رار  ارتباط ت فن مشترک با شبکه شرکت که حداکثر ظرف مدترانژه : برق -1-7

 دایر  سرویس : تحویل و راه انداز  سرویس مشترک و برقرار  ارتباط با شبکه شرکت. -1-8

 به منظور اتصاش بین گرهبرچزب عدد  است که به تجهیزات شبکه ها  رایانه ا  اختصاص پیدا می کند و  ،: نشانی پروتکل اینترنت  IPنشانی  -1-9

 ها  شبکه استفاده می شود.

 که در شبکه جهانی اینترنت قابل مزیر یابی هزتند. IP: نشانی ها  IPنشانی ها  عمومی  -1-10

است که برا  شبکه ها  خصوصی ) مانند شبکه داخ ی سازمان ها و شبکه م ی اطالعات ( در  IP: بازه ا  از نشانی ها   IPنشانی ها  خصوصی  -1-11

 نظر گرفته شده است.

 مکان دریافت خدمت : مح ی که در شرکت خدمات خود را در آن نقطه به مشترک تحویل می دهد. -1-12

 مشترک به شرکت چهت دریافت مکاتبات می باشد.اقامت گاه اص ی : به معنا  مشخصات آخرین نشانی محل سکونت , اعالم شده از سو   -1-13

 روز هفته می باشد. 7ساعته و در  24جهت ارتباط با پشتیبانی به صورت 061-34446082شماره تماس : شماره تماس  -1-14

ه نحو  ک به ،ترافیک آستانه استفاده مصرف منصفانه : حداکثر حجم مصرفی استفاده شده از سو  شرکت در هر یک از ساعت ها  تعیین شده  -1-15

 ( برابر ترافیک بین الم ل است.2ترافیک داخ ی حداقل دو  )

سرعت پایه : سرعتی است که پس از اتمام حجم مصرف منصفانه شرکت در یک ماه سرویس دهی بر مبنا  آن برا  هر دو نوع ترافیک داخ ی و بین  -1-16

 و بیت بر ثانیه است.کی  128الم ل ادامه خواهد یافت و حداقل میزان تعیین شده برا  آن سرعت 

اتصاش دو طرفه نا متقارن غیر اختصاصی به شبکه  برقرار   : : موضوع قرارداد 2ماده  .ترافیک داخ ی : هر ترافیک با میزبانی در داخل کشور است -1-17

ه خدمات پشتبانی با آن بر اساس نوع سرویس جهانی اینترنت از طریق شبکه شرکت و رو  خط ت فن........................ با نرخ بیت)سرعت(........... و ارائ

 درخواستی مندرج در  درخواست سرویس که جزء الینفک این قرارداد می باشد.

 IP( به همراهMbps..……) ( و ارساش ............ مگابیت بر ثانیهMbps..……فت.............. مگابیت برثانیه)با سرعت دریا ، تامین پهنا  باند اختصاصی

 ..................... و تحویل آن در مکان دریافت خدمت و ارائه خدمات پشتیبانی مربوط به آن.

 اضا تقکتباً تواند  : در طوش مدت قرارداد و در صورت نیاز مشترک و وجود امکانات و پس از تزویه آرین صورت حزاب ها  ارسالی، مشترک می1تبصره 

: ارتقاء پهنا  باند از طریق بزتر  2تبصره  در این صورت الحاقیه جداگانه ا  توافق طرفین تنظیم خواهد گردید.را بنماید که قرارداد موضوع کاهش یا افزایش 

Wireless .مدت زمان این  -13 : : مدت زمان قرارداد 3ماده  منوط به بررسی و قاب یت تجهیزات ارتباطی موجود توسط کارشناسان فنی شرکت می باشد

 /       /     تاری  : 
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اک براساس دوره اشتراک سرویس انتخاب شده بر طبق فرم درخواست اشتربراساس ماه شمزی و از زمان اولین اتصاش به شبکه شروع و پایان آن قرارداد 

اعزام کارشناس نصب و تحویل حضور  سرویس است خودر صورتی که مشترک در -2-3سرویس و اظالعات پنل کاربر  ، بر حزب ساعت و دقیقه می باشد.

، سرویس را به صورت حضور  ساعت پس از اعالم رانژه خط ت فن و اعالم آمادگی تحویل سرویس به مشترک  72ته باشد ، شرکت حداکثر ظرف مدت را داش

گر توسط مشترک محاسبه نماید انصب و راه انداز  و دایر کرده و تحویل می دهد و شرکت متعهد است شروع قرارداد را از تاری  امضاء صورت ج زه نصب 

ساعت پس از اعالم آمادگی تحویل سرویس از  72سرویس مشترک در این مدت شرایط را برا  نصب و مراجعه حضور  کارشناس آماده ننماید ، زمان دایر  

ورتی که مشترک درخواست اعزام کارشناس نصب و تحویل حضور  سرویس را نداشته باشد ، باید حداکثر ظرف صسو  شرکت در نظر گرفته می شود در 

و اطالعات الزم از سو  شرکت به مشترک ، ارتباط با شبکه ساعت پس از اعالم آمادگی تحویل سرویس به مشترک و تحویل نام کاربر  و رمز عبور  72مدت 

رت عدم انجام این امر در زمان اشاره شده توسط مشترک ، مبنا  زمان دایر  سرویس از زمان اعالم آمادگی تحویل سرویس از شرکت را برقرار نماید ، در صو

روز از اتمام زمان پایان دوره ، توسط شرکت به صورت  10هشدار پایان زمان دوره سرویس طبق قرارداد حداقل  -3-3سو  شرکت لحاظ خواهد شد.

ساعت پس از  72اطالع رسانی می شود و در صورت عدم درخواست تمدید از سو  مشترک از طریق پنل کاربر  )سامانه مشتریان( تا  الکترونیکی به مشترک

شموش زمان و شرایط جدید زمان قرارداد ، قرارداد فی ما بین ، پایان یافته ت قی شده و سرویس جمع آوز  می شود و راه انداز  مجدد سرویس مپایان مدت 

ساعت  48تا برا  مشترکینی که در مکان اجاره ا  به سر میبرند ، این قرارداد تنها تا  پایان مدت زمان اجاره ، معقد می شود. در صورتی که  -4-3د بود.خواه

ید این قرارداد با انعقاد قرارداد شرکت نزبت به تمدیه نماید ، اقبل از پایان مدت زمان قرارداد ، مشترک اجاذه نامه جدید و یا اجاره نامه قب ی را به شرکت ار

مشترک باید قبل از  : مب غ قرارداد 4ماده . ی شودمجدید  مشترک اقدام می نماید . در صورت قراداد فی ما بین ، پایان یافته ت قی شده و سرویس جمع آور  

مطابق تعرفه ها  مصوب کمیزیون و براساس سرویس خواستی آغاز بهره بردار  از خدمات مندرج در ماه دو ، در ابتدا  هر ماه یا دوره هزینه خدمات 

مورخ  268و شماره  21/08/1396مورخ  266مب غ قرارداد بر اساس سرویس درخواستی مندرج در فرم درخواست مطابق با مصوبات شماره  -1-4بپردازد.

ریاش ، برا  کل دوره  ------ب مالیات بر ارزش افزوده به میزان کمیزیون و یا سایر مصوباتی است که در آینده تصویب می شود و با احتزا 03/10/1396

ریاش از طریق درگاه پرداخت الکترونیکی در پنل کاربر  واریز  -------ریاش می باشد  مشترک موظقف است در ابتدا  هر ماه یا دوره ، مب غ  -------جمعا 

: مبالغ  2: مشترک در صورت عدم دریافت صورت حزاب می بایزت موضوع را کتباً به شرکت اعالم نماید.تبصره  1تبصره و یا به صورت نقد پرداخت نماید.

مربوط به ارایه سرویس درخواستی در طوش مدت قرارداد حاضر می باشد و تامین و تهیه تجهیزات و دستگاه ها  مورد نیاز مربوط از صرفاً  1-4مندرج در بند 

 می شود .آن به ضورت جداگانه صادر مشترک بوده که صورتحزاب  به عهدهآنتن و ... و همچنین هزینه نصب و راه انداز   جم ه مودم و

:صورتی که مشترک نیازمند حضور نماینده شرکت برا  نصب سرویس در محل مورد نظر  ADSLهزینه راه انداز  تجهیزات مشترک اینترنت پرسرعت  -4-2

مورخ  237چ زه شماره  1راه انداز  تجهیزات انتهایی را عالوه بر هزینه اشتراک مطابق با نرخ شرکت در چارچوب مصوبه شماره باید هزینه باشد ، 

 رکمیزون ) و یا سایر مصوباتی که در آینده تصویب می شود ( می باشد که عالوه بر هزینه اشتراک ) و هزینه راه انداز  تجهیزات انتهایی د 22/03/1395

مطابق مصوبات جار  کشور ، مالیات ارزش افزوده به : 3درخواست ( ، فقط یک بار در هنگام راه انداز  اتصاش از مشترکین دریافت می شود .تبصره  صورت

دوره ا  که حق : با پرداخت هزینه اشتراک ، این قرارداد خود به خود برا   4.تبصره ک یه مبالغ مذکور اضافه شده و مشترک م زم به پرداخت آن می باشد

: در صورت اتمام ترافیک آستانه مصرف منصفانه ، پس از اطالع رسانی به مشترک ، سرعت سرویس به  5اشتراک آن پرداخت شده ، تمدید میگردد.تبصره 

 رافیک مصرف منصفانه دوره یکسرعت پایه تغییر می یابد و بازگشت آن به سرعت اولیه منوط به اتمام پایان دوره یک ماهه برقرار  سرویس و شروع مجدد ت

شرکت ارایه یک یا  -1-5: تعهدات شرکت 5ماده  ماهه بعد  و یا خرید ترافیک ترافیک مازاد بصورت پیش پرداخت از طریق پنل کاربر  مشترک می باشد.

میزان سرعت قابل ارایه توسط مکان سنجی با توجه به انجام ا -2-5چند مورد خدمات یا تجهیزات را به خرید یک یا چند مورد دیگر مشروط نمی نماید.

شرکت متعهد می شود که به  -3-5.شرکت به مشترک قبل از انعد قرارداد ، شرکت متعهد به ارایه سرویس با نرخ بیت مندرج در موضوع قرارداد می باشد

و مقررات مصوب مراجع ذ  صالح قانونی مریوط به ارایه شرکت قوانین  -4-5همان ترتیب اعالمی در تب یغات و بازار یابی خود قراردادها را تنظیم کند.

شرکت متعهد می شود تمهیدات الزم را برا   -5-5خدمات موضوع این قرارداد را از طریق درج در وب سایت در دسترس مخاطبان و مشترکین قرار می دهد.

 Downرا تعیین کند. عم یات  Down Timeساعت قبل(،زمان  48در هنگام عم یات شبکه پیش بینی کند و اطالع قب ی ) حداقل  SLAرعات تعهدات 

Time  شرکت متعهد به ارایه و اجرا  توافقنامه  -6-5صبح( انجام می شود و تعداد آن در ماه حداکثر یک بار است. 6تا 2در زمان ها  کم ترافیک )ساعت

( از زمان SLAط بعد  ( کمیزیون و تمام بند ها  توافقنامه سح خدمات )رتب)و سایر مصوبات جدید م 177( مطابق ضوابط مصوبه شماره SLAسطح خدمات )

شرکت متعهد میشود قبل از ارایه خدمات به مشترک، نزبت به پیش بینی تمهیدات الزم برا  تحقق  -7-5امضا قرارداد و تحویل سرویس قابل اجرا می باشد.

موضوع قرارداد، از عدم وجود نویز بر خط مشترک پیش از راه انداز  سرویس اطمینان  اقدام نموده و به منظور حفظ کیفیت و سطوح خدمت SLAتعهدات 

 -8-5حاصل کند. همچنین در ثورت وصوش گزارش از سو  مشترک مبنی بر وجود نویز بر رو  خط مشترک، در خصوص رفع اختالش مزبور، اقدام نماید.

عماش امگر اینکه بر اساس اعالم سازمان مجبور به تغییر  در شرایط مقرر در قرارداد نخواهد داد؛  شرکت متعهد می شود تا پایان دوره اشتراک خدمت انتخابی،

شرکت در قباش  -9-5تغییر باشد که این  مورد نیز شرایط جدید اطالع مشترک برسد وتصمیم گیر  در خصوص ادامه یا فز  قرارداد در اختیار مشت باشد.

در قوانین و مقررات موثر بر این قرارداد مزئولیتی ندارد؛مگر اینکه بعدها اعماش نفوذ ناروا  آن در تصویب احکام مورد تصمیمات مراجع ذیصالح و تغییرات 

روز 14چنان چه به تشخیص شرکت اصطالحات با ایجاد تغییرات در متن قرارداد ضرور  باشد، پس از تایید سازمان، حداقل  -10-5نظرش به اثبات برسد.

رت اعتراضات خود را به صوالجرا شدن نزبت به تحویل نزخه کتبی و یا الرونیکی به مشترک اقدام نموده و مشترک در طی مدت مذکور میتواند قبل از الزم ا

:در خصوص قراردادها  قب ی،شرکت موظف به 1تبصره.بر به شماره به شرکت اعالم نماید، یا نما sale@webotel.ir کتبی و یا الکترونیکی از طریق ایمیل 

mailto:sale@webotel.ir
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شرکت متعهد می شود که تحت هیچ شرایطی به جزدرموارد  که قانون ومقررات معین -11-5کزب رضایت مشترکین جهت اعماش تغییرات است.

انچه آسیبی مشترکین را ازطریق خدمات شرکت متعهد می شودچن-12-5محروم یا محدود نکند.میکند،مشترکین را ازدسترس به خدمات موضوع این قرارداد

شرکت موظف به -13-5موضوع قراردادتهدید کندواز این رخداد آگاه باشد،نزبت به آگاه ساز  مشترکین وارایه رهنمودها  پیشگیرانه به آن ها اقدام کند.

ه مشترکین جهت صیانت از دادها واطالعات شخصی حفظ محرمانگی دادها و اطالعات مشترکین وارتباطات وحریم خصوصی مشترکین است ومتعهد می شودب

شرکت متعهد می شود -14-5وآسیب ها  احتمالی ناشی از تهدیدها اطالع رسانی کافی رابه عمل آورد. شان متناسب با خدمات ارتباطی و فن آور  اطالعات

شخصی مشترکین نیزت ورعایت مقررات قانونی ناظربه این حوزه  که اعماش هر گونه نظارتبر کارکردها  خدمات،موجب دسترسی غیرمجاز به دادها وارتباطات

شرکت متعهد به ارایه -16-5مشخصات ونرخ خدمات باید به نحومناسب وباجزییات کامل،به طوررایگان به اطالع مشترکین رسانده شود.-15-5الزامی است.

واست مشترک مبنی برنصب وراه انداز  خدمت،شرکت موظف به نصب وراه خدمات دسترسی به اینترنت به مشترک مطابق موضوع قراردادبوده ودرصورت درخ

انداز  تجهیزات انتهایی مشترک است.هزینه راه انداز  تجهیزات انتهایی طبق مصوبه کمیزیون ازمشترک اخذ وصورت ج زه تحویل خدمات موضوع 

کیفیت خدمات راتا شش ماه پس ازپایان قرارداد مشترکین شرکت موظف است دادها واطالعات مربوط به شاخص ها  -17-5قراردادبامشترک تنظیم می شود.

شرکت متعهد است بی -18-5نگهدار  کندتا امکان پاسخگویی به ادعاها  مطرح شده ازسو  آن هامبنی بر نبودیاکاستی کیفیت خدمات راداشته باشد.

شماره  (روزدرهفته،خدمات موضوع قراردادرافراهم نمایدوامکانات پشتیبانی ت فنی از طریق7(ساعت درشبانه روز وهفت)24وقفه،به صورت بیزت وچهار )

و رفغ عیوب فنی که نیازبه عم یات  :پشتیبانی حضور 2وپاسخگویی به مشترکین خود رابه صورت شبانه روز  درتمام ایام هفته وایام تعطیل فراهم کند.تبصره

شرکت متعهد می گردد -19-5(دارند،درساعات ادار  قابل بررسی و حل است.Wifi(یامحل نصب تجهیزات)ADSLاکز مخابراتی یامحل مشترک)فیزیکی درمر

شرکت هیچ گونه مزئولیتی درقباش سیم -20-5وقت نزبت به رفع اشکاش اقدام نماید.درصورت بروز اختالش ویاقطع ارتباط حزب گزارش مشترک،دراسرع 

مشترک متعهد -1- 6:تعهدات مشترک6ماده.اختمان،دستگاه ت فن مرکز )سانتراش(،رایانه وتجهیزات آن،کابل کشی وغیره سمت مشترک ندارد.کشی داخل س

 مشترک متعهد می-2-6می شود باآگاهی کامل ازبها  خدمات ونحوه پرداخت هزینه ها نزبت به گزینش آن هااقدام کندوبه مواعد مقرردرقراردادپایبند باشد.

ودستورالعمل هایی که ازسو  مراجع ذ  ربط صادر وابالغ شده وازطریق پایگاه شود ک یه قوانین ومقررات جمهور  اسالمی ایران مرتبط باموضوع قرارداد

زات متع ق به مشترک متعهد می شود از واگذار  امکانات و تجهی-3-6اطالع رسانی شرکت ویا سایرمباد  ذ  ربط اطالع رسانی شده است رارعایت نماید.

هر گونه واگذار  خطوط ویا لینک هاومدارات ارتباطی پهنا  باندوسایر -4-6شرکت به غیرخوددار  نماید.درغیراین صورت شرکت مجاز به فز  خدمات است.

آن ها به صورت عمومی به  امکانات وخدمات ارایه شده به آن ها به غیر وخارج از رواش انتقاش امتیاز توسط شرکت و همچنین توزیع تمام یا بخشی از

خطوط وخدمات مذکورتوسط سایرین)فعالیت مشابه شرکت ها  اپراتور (به هر شکل وتحت هر عنوان ممنوع بوده ومشترکین صرفامجازبه استفاده از

ن دانشگاه وسایرموسزات آموزشی :ارایه سرویس به محص ین ویادانشجویا1تبصره خودویاکارمندان خود)درزمان انتقاش به کاریاماموریت سازمانی(می باشند.

:درصورت توزیع درون سازمانی خطوط وخدمات ارایه شده،ثبت 2تبصره درزمان حضورآنهادرمکان محل تحصیل ومنوط به رعایت تمامی موارد بالمانع می باشد.

مزئولیت عواقب هرگونه -5-6ارایه به ذ  صالح ضرور  است. فعالیت کاربران وذخیره آن برا  مدت حداقل یک ساش جهت LOGوCDRمشخصات هویتی و

مشترکین مجاز به انتقاش ترافیک -6-5استفاده سوء ومغایرباقوانین ومقررات از خطوط و خدمات ارایه شده صرفا برعهده مشترکین و صاحب امتیازآن ها است.

وموسزات را درمحدوده (سازمان ها وشرکت هاPBXن محدودیت خطوط ت فن داخ ی):ای3تبصره.ا و اینترنت واگذارشده نمی باشندخطوط ت فن از بزترها  دیت

درصورت نیازمند  برخی از مشترکین حقوقی جهت توزیع اینترنت در مکان ها  عمومی)ازقبیل پارک -7-6ساختمان وشبکه مح ی در برنمی گیرد.

، الزم است این اقدام تحت مزئولیت و مدیریت شرکت به ویا روش دیگرWifiبزتر ها،مراکزتفریحی،فرودگاه ها،ترمیناش ها  مزافربر  و...(بااستفاده از 

 و متولین اماکن فوق صورت پذیرفته و در مراحل طراحی و اجرا نیز هماهنگی الزم بین شرکت جهت تامین پیوست کنترلی،اعماش سیاست ها  امنیتی

اربران به عمل آید. در غیر این صورت این عمل تخ ف بوده و ک یه مزئولیت ها و تبعات فعالیت ک LOGهمچنین نحوه احراز هویت، ثبت و ذخیره مشخصات و 

توسط مشترک  7-6تا  5-6بدیهی است شرکت میتوتند در صورت مشاهده و اطالع از موارد تخطی از مفاد بندها   -8-6آن به عهده مشترک خواهد بود.

سرویس تا زمان رفع تخ ف اقدام نموده و در صورت عدم رفع تخ ف م زم به قطع خطوط و توقف ارائه  روزه جهت رفع موارد 10نزبت به صدور اخطار با مه ت 

مشترک متعهد می شود در صورت تغییر مشخصات تماس )نشانی،شماره ت فن و  -9-6موارد تخ ف و همچنین معرفی مشترک خاطی به مراجع ذیصالح است.

را به شرکت اطالع دهد در صورت عدم اطالع رسانی و بروز هرگونه مشک ی در برقرار  تماس با مشترک، آدرس پزت الکترونیکی( ، اطالعات جدید خود 

مشترک موظف است پس از اولین ارتباط با شبکه شرکت  -10-6مزئولیت عدم اطالع از موارد  که متضمن اطالع رسانی است ، بر عهده مشترک خواهد بود.

د اقدام نماید و حفاظت از سیزتم ها و اطالعات سمت مشترک بر عهده خودش است و مشترک باید از نام کاربر  و ، نزبت به تغییر رمز ورود سرویس خو

است و در صورت نیاز به سرور  (Dynamicبه صورت متغیر ) IPک یه سرویس ها دارا  نشانی ها  عمومی  -11-6رمز عبور به نحو مناسب نگهدار  نماید.

به منظور تکریم ارباب رجوع تمامی  -12-6در هر زمان با پرداخت هزینه مربوطه و وجود امکانات ، امکان پذیر است. IPی ها  دارا  نشانی ها  خصوص

یا مشترک ، مکالمات برقرار شده با مشترک ضبط می شود و درصورتی که مشاهده رفتار نابهنجار و یا الفاظ خارج از عرف جامعه از سو  کارکنان شرکت و 

خرید مودم از شرکت اجبار  نمی باشد و مشترک می  -13-6تند قرار دادن مکالمه ضبط شده و پیگیر  موضوع مطابق قوانین کشور را دارند.دوطرف حق مز

خدمات  تبصره: د.تواند از مودم ها  استاندارد استفاده کند ، ولی به مشترکین پیشنهاد می شود از کی از انواع مودم ها  مورد توصیه شرکت استفاده نماین

در  -14-6هم که از شرکت خریدار  شده است به عهده گارانتی کننده محصوش می باشد و مزئولیت آن از عهده شرکت خارج است.پس از فروش مودم هایی 

ا  مصوب سازمان صورتی که مشترک بعد از رانژه )تا قبل از اولین استفاده( از درخواست سرویس مورد نظر منصرف شود ، شامل کزر هزینه طبق تعرفه ه

ک یه مکاتبات شرکت با مشترک  -16-6ساش تمام است.18سن قانونی برا  پذیرش مفاد این قرارداد  -15-6خواهد شد و م زم به پرداخت آن خواهد بود.
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ه انجام خواهد شد. شامل صورت حزاب دوره و مانند آنها از طریق نشانی پزت الکترونیک یا نشانی پزتی و  که در فرم درخواست سرویس اعالم شد

هده عمشترم=ک تایید میکند که اطالعات متع ق به ایشان که در فرم درخواست سرویس درج گردیده، صحیح است و تبعات انعکاس اطالعات نا صحیح بر 

نماید، باید مراتب را به شرکت  در محل استفاده از سرویس مزتاجر باشد و هر دلی ی اقدام به تخ یه آنجا در صورتی که مشترک -17-6نامبرده خواهد بود.

 -1- 7: شرایط فز  قرارداد 7ماده  اطالع داده تا نزبت به قطع سرویس اقدام شود، در غیر اینضورت ک یه مزئولیت ها  حاصل از آن بر عهده مشترک است.

رارداد اقدام نماید و شرکت مک ف است به فز  قمشترک در صورت تمایل به انصراف از دریافت خدمات میباستی با ارائه درخواست از پنل کاربر  خود 

ت ت درخواسحداکثر ظرف یک هفته از تاری  اعالم فز  مشترک ، نزبت به انجام ک یه مراحل فز  و فز  قرارداد با و  اقدام نمایید. بدیهی است در صور

به هر دلی ی ، به هیچ وجع رافع اد به مشترک عودت داده نخواهد شد. فز  یک طرفه از سو  مشترک قبل از پایان قرارداد هزینه پرداختی مربوط به این قرارد

فز   مزئولیت ها  مشترک در خصوص تعهدات و  در طوش مدت زمان اعتبار نبوده و باید پاسخگو  موارد استفده غیر مجاز در طوش مدت زمان قرارداد

( اقدام نماید SLAعیار ها  مورد نظر این قرارداد)مانند و نه محدود به تعهدات چنانچه شرکت نتوانزته باشد نزبت به ارائه خدمات با م-2-7شده باشد.

اری  فته از ت،مشترک میتواند نزبت به اعالم فز  قرارداد و اخذ هزینه اقدام نماید و شرکت مک ف است پس از بررسی موضوع و در صورت تایید ، ظرف یک ه

در صورت ارائه هرگونه درخواستی از سو  مشترک مبنی بر تغییر در وضعیت ت فن ثابتی  -3-7اقدام نماید.اعالم فز  مشترک ، نزبت به تزویه حزاب با و  

تباط در شرایط جدید ، که ارتباط موضوع قرارداد بر رو  آن دایر شده است ) اعم از تغییر مالکیت ، تغییر شماره ، تغییر مکان و ...( و عدم امکان برقرار  ار

زبت به درخواست فز  نماید. بدیهی است مزئولیت مالی و حقوقی ناشی از موضوع قرارداد تا زمان ارائه درخواست فز  و جمع آور  مشترک می تواند ن

مشترک )مزتاجر ، صاحب خط( حق فز  یکطرفه و جمع آور  رانژه خط موضوع قرارداد ، از رو  تجهیزات شرکت و  -4-7ارتباط به عهده مشترک می باشد.

 ندارد. را رکت مخابراتاز طریق ش

 وضعیت اضطرار  پیش بینی شده و پیش بینی نشده تنهادر صورتی از شرکت س ب مزئولیت می کند که فرا اراد  باشد. -1- 9: وضعیت اضطرار 9ماده 

ترسی به خدمات و به حداقل رساندن شرکت می بایزت بی درنگ ، ک یه اقدامات ضرور  برا  اعاده دسدر صورت بروز وقفه غیر مجاز در ارائه خدمات ،  -9-2

درصورت بروز وضعیت اضطرار  ، شرکت همزمان با انجام ک یه اقدامات ضرور  می بایزت  -3-9ت را انجام دهد.اپیامد ها  عدم دسترسی مشترکین به خدم

سط شرکت که به موجب وقوع بالیا  طبیعی که ناشی از عدم امکان انجام تعهدات موضوع قرارداد تو -4-9نزبت به اطالع رسانی آنی به مشترکین اقدام نماید.

عهدات شرکت عدم رعایت استاندارد ها  ایمنی در تاسیس و نصب و بهره بردار  از تجهیزات شبکه باشد ، مشموش این ماده نمی شود و به عنوان قصور از ت

 ت قی خواهد شد.

 زخه تنظیم ، امضا و مبادله گردید که در هر نزخه واحد را دارا می باشد.ن 2ماده و در  10این قرارداد در  : : ک یات قرارداد 10ماده 

 http://my.mehrjooyan.comآدرس اینترنتی جهت شارژ آنالین : 

 http://my.mehrjooyan.com/1.pdfآدرس نزخه اینترنتی قرارداد مشترکین : 
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