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    ADSL ارايه خدمات اينترنت پرسرعتمشتركين قرارداد 
 

به  )FCP(برداري از شــبكه ارتباطات ثابت دارنده پروانه ايجاد و بهره ٢٦٠٨٧٣به شــماره ثبت:  گســترش ارتباطات مبنا (ســهامي خاص) شــركتاين قرارداد بين 
، info@mabnatelecom.comرايانامه  ،)١٠/٠٨/١٣٩٤سال شمسي از تاريخ  ١٠(با اعتبار  از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ١٠٠-٩٤-١٣ مارهش

 ٢٩/٠٧/١٣٩٩مورخ  ٢٢٠١٩رسمي به شماره كه مطابق با آخرين روزنامه  ٠٠٥٤٠٩٥٨٨٣با شماره ملي  محمد اسمي آقاي يمدير عاملبا  ٠٢١- ٨٧٦٦٦٢٩٩ نمابر
از يك  ٠٢١-١٥٣٣ ريسراس شماره به ،١٥٥٨٨٤٧٧١١، كد پستي ١٣شهيد محبي، پالك سهروردي شمالي، خيابان تهران، نشاني به باشد، داراي حق امضا مي

    شود.با شرايط ذيل منعقد مياز طرف ديگر،  شودناميده ميكه از اين پس مشترك زير با مشخصات  متقاضي طرف و
  

  مشخصات مشترك: (شخص حقيقي يا حقوقي)
  --------------رعاملينام نماينده /مد - -----------/شماره ثبت  يبه كد مل ---------------------آقاي /خانم / شركت 

  ------------شماره تلفن همراه: 
  --------------------------:و اقامتگاه اصلي   ------------------------------------نشاني مكان دريافت خدمت

  تاريخ تولد :  /  /       ----------------ميزان تحصيالت:   --------------- نامه (ايميل ) :اراي  --------------شماره تلفن ثابت: 
    --------شغل : 

  

  تعاريف : ١ماده 
 ؛ارتباطات كميسيون تنظيم مقررات :كميسيون -١-١

  ؛سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي :سازمان -٢-١
   ؛به شرح مشخصات باال گسترش ارتباطات مبناشركت  :شركت -٣-١
 ؛كندت كه به عنوان كاربر نهايي به موجب اين قرارداد از خدمات موضوع قرارداد استفاده ميشخص حقيقي و يا حقوقي اس هر مشترك: -٤-١

ست https://ecare.mabnatelecom.com آدرسبه درگاه خدمات براي مشترك  :پنل كاربري، حساب كاربري -٥-١ ساناطالع دسترسي بهكه  ا   ،هاير
  ؛است ريپذاز طريق آن امكانشارژ و تمديد سرويس ، ، ريز مصرف و انجام تست سرعتهاصورتحساب

  ؛است شركت مالكيت تحت كه ارتباطي خطوط و تجهيزات كليه: ركتشبكه ش -٦-١
  ؛شركت شبكهبرقراري ارتباط تلفن مشترك با  رانژه: -٧-١
  ؛: تحويل و راه اندازي سرويس مشترك و برقراري ارتباط با شبكه شركتدايري سرويس -٨-١
هاي شبكه كند و به منظور اتصال بين گرهاي اختصاص پيدا ميهاي رايانهشبكهسب عددي است كه به تجهيزات ح: نشاني پروتكل اينترنت، برIPنشاني  -٩-١

  ؛شوداستفاده مي
 ؛اني اينترنت قابل مسيريابي هستندكه در شبكه جه IPهاي : نشانيIPهاي عمومي نشاني -١٠-١

اطالعات) در نظر  ها و شبكه مليخصوصي (مانند شبكه داخلي سازمان هاياست كه براي شبكه IPهاي اي از نشاني: بازهIPهاي خصوصي نشاني -١١-١
 غگرفته شده است

 .دهدبه مشترك تحويل مي شركت خدمات خود را در آن نقطه بر اساس اعالم مشترك در زمان ثبت نام سرويس، محلي كه مكان دريافت خدمت: -١٢-١
  ؛پشتيباني قرار خواهد گرفتنام مالك آدرس اعالمي توسط نامبرده در زمان ثبت

 ؛باشدميجهت دريافت مكاتبات محل سكونت، اعالم شده از سوي مشترك به شركت  به معناي مشخصات آخرين نشاني :اصلياقامتگاه  -١٣-١

  ؛است روز هفته ٧ساعته و در  ٢٤صورت ارتباط با پشتيباني به جهت ١٥٣٣ تماسشماره  :تماسشماره  -١٤-١
ترافيك  هاي تعيين شده، به نحوي كهيك از سرعت حداكثر حجم مصرفي تعيين شده از سوي شركت در هر آستانه استفاده مصرف منصفانه: ترافيك -١٥-١

  ؛برابر ترافيك بين الملل است) ٢(دوداخلي حداقل 
  دهي بر مبناي آن براي هر دو نوع ترافيك داخل و سرويس ماهسرعتي است كه پس از اتمام حجم مصرف منصفانه مشترك در يك  سرعت پايه: -١٦-١

   ؛كيلو بيت بر ثانيه است ١٢٨سرعت  الملل ادامه خواهد يافت و حداقل ميزان تعيين شده براي آنبين
 ؛فيك با ميزباني در داخل كشور استهر ترا ترافيك داخلي: -١٧-١

 ؛ www.mabnatelecom.com انيبه نش شركتسايت رسمي  :شركت وب سايت -١٨-١

شتراك دوره -١٩-١ شي  :ا سرويس انتخابي در  شترك برمدت زمان  سوي وه فروش پيش پرداخت، كه م ساس تعرفه اعالمي از  صوبات در شركتا  چارچوب م
  ؛شودكند و از زمان دايري سرويس آغاز ميكميسيون، هزينه آن را پرداخت مي

  : موضوع قرارداد٢ماده 
روي خط تلفن ................. با نرخ بيت (سرعت) ............ و خدمات  و عبارت است از ارايه خدمات دسترسي پرسرعت ثابت براي مشترك از طريق شبكه شركت

  پشتيباني مرتبط با آن. 
   پذير است. در پايان هر دوره، به درخواست مشترك امكان "صرفا"تغيير سرويس  تبصره:
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  : مدت زمان قرارداد ٣ماده 
رطبق ب مدت زمان اين قرارداد بر اساس ماه شمسي و از زمان اولين اتصال با شبكه شركت شروع و پايان آن بر اساس دوره اشتراك سرويس انتخاب شده -١-٣

    باشد.طالعات پنل كاربري، برحسب ساعت و دقيقه ميفرم درخواست سرويس و ا

ساعت پس از اعالم رانژه  ٧٢كه مشترك درخواست اعزام كارشناس نصب و تحويل حضوري سرويس را داشته باشد، شركت حداكثر ظرف مدت در صورتي -٢-٣
صب و را و خط تلفن ضوري ن صورت ح سرويس را به  شترك،  سرويس به م ست اندازي كرده و تحويل ميه اعالم آمادگي تحويل  شركت متعهد ا دهد و 

  وريمراجعه حض و نصب براي را شروع قرارداد را از تاريخ امضاء صورتجلسه نصب توسط مشترك محاسبه نمايد. اگر مشترك در اين مدت شرايط و محيط
    .شوديم گرفته نظر وي شركت درساعت پس از اعالم آمادگي تحويل سرويس از س ٧٢ دايري سرويس ننمايد، زمان آماده كارشناس

ساعت پس از اعالم آمادگي  ٧٢كه مشترك درخواست اعزام كارشناس نصب و تحويل حضوري سرويس را نداشته باشد، بايد حداكثر ظرف مدت در صورتي -٣-٣
شترك،  شركت به م سوي  شترك و تحويل نام كاربري و كلمه عبور و اطالعات الزم از  سرويس به م شركت را برقرار نمايد،تحويل  شبكه  ر د ارتباط با 

شركت لحاظ سوي  سرويس از  سرويس از زمان اعالم آمادگي تحويل  شده توسط مشترك، مبناي زمان دايري  شاره   صورت عدم انجام اين امر در زمان ا
  خواهد شد.

شود به مشترك اطالع رساني مي طريق پيامك از شركتاز اتمام زمان پايان دوره، توسط  قبل روز ٣ حداقل قراردادهشدار پايان زمان دوره سرويس طبق  -٤-٣
 ساعت پس از پايان مدت زمان قرارداد، ٧٢ تا يتلفن يا تماسو  (سامانه مشتريان) پنل كاربرياز طريق  و در صورت عدم درخواست تمديد از سوي مشترك

  شود و راه اندازي مجدد سرويس مشمول زمان و شرايط جديد خواهد بود.پايان يافته تلقي شده و سرويس جمع آوري مي ،قرارداد في ما بين
سابو پرداخت  پس از اتمام مدت زمان قرارداد، با توافق طرفين -٥-٣ صورت دورهاين قرارداد  ،آينده يدوره صورت ح ضوابط جديد به  شرايط و  ساس  اي و برا

  گردد.تمديد مي
  باشد. مشترك موجود مي در پنل كاربريمبادله شده قرارداد  :١ تبصره

    ابد.يي اشتراك جديد انتقال نميي قبل به دورهدوره» ي ترافيكمانده« :٢تبصره 
ساعت قبل از پايان مدت  ٤٨در صورتي كه تا  شود.برند، اين قرارداد تنها تا پايان مدت زمان اجاره، منعقد مياي به سر ميبراي مشتركيني كه در مكان اجاره -٦-٣

با مشترك  اد قرارداد جديدزمان قرارداد، مشترك اجاره نامه جديد و يا تمديد اجاره نامه قبلي را به شركت ارايه نمايد، شركت نسبت به تمديد اين قرارداد يا انعق
    شود.ميآوري قي شده و سرويس جمعنمايد. در غير اين صورت قرارداد في ما بين، پايان يافته تلاقدام مي

  قرارداد  : مبلغ٤ماده 
موجود در ليست (براساس سرويس درخواستي ا رهزينه خدمات يا دوره  در ابتداي هر ماه ،٢برداري از خدمات مندرج در ماده ه مشترك بايد قبل از آغاز بهر -١-٤

  نمايد. صورت نقد پرداختواريز و يا به از طريق درگاه پرداخت الكترونيكي در پنل كاربري )خدمات شركت
سرويس  -٢-٤ ست  ستي مندرج در فرم درخوا سرويس درخوا ساس  سيونمطابق با مصوبات مبلغ كل قرارداد برا شماره ( كمي صوبات   ،٢١/٠٨/١٣٩٦مورخ  ٢٦٦م

سه  ٤شماره  و ٠٣/١٠/١٣٩٦مورخ  ٢٦٨شماره  ست كه در  ١٢/١١/١٣٩٩مورخ  ٣١٣جل صوباتي ا ساير م صويب مييا  ساب ماليات بر ) شودآينده ت و با احت
  .  باشد، مياست به تاييد مشترك رسيدهكاربري پنل كه در  افزودهارزش 

مشترك نيازمند حضور نماينده شركت براي نصب سرويس در محل موردنظر باشد، بايد  كهيدرصورت :تجهيزات انتهايي (مودم) ياندازهزينه راه -٣-٤
 يا و( كميسيون ٣٠/٠٨/١٤٠٠مورخ  ٣٢٦جلسه  ٥مصوبه شماره تجهيزات انتهايي را عالوه بر هزينه اشتراك در چارچوب  ياندازراههاي مربوط به هزينه
عالم انجام كار به مشترك ا نهيقبل از اعزام كارشناس هز نكهيمنوط به ا در زمان عقد قرارداد پرداخت نمايد. ،)شودمي تصويب آينده در كه مصوباتي ساير

  شود. هيارا يشده و در قبال اخذ هزينه، رسيد به و
و ( كميسيون ١٠/٠٥/١٤٠٠مورخ  ٣٢٣شماره  جلسه ٢مصوبه شماره مطابق  داير كردن و تخليه خط مشتركهزينه  :مشترك خط هيو تخل يريدا نهيهز -٤-٤

 راه اندازي تجهيزات انتهايي در صورت درخواست)، هاي مربوط به (و هزينه عالوه بر هزينه اشتراككه  است )شوديا ساير مصوباتي كه در آينده تصويب مي
  . شودياز مشتركين دريافت م ،اندازيراهدر هنگام  باركيفقط 

  باشد.ارزش افزوده به كليه مبالغ مذكور اضافه شده و مشترك ملزم به پرداخت آن مي بر مطابق مصوبات جاري كشور، ماليات :١تبصره 
رساني به تواند نسبت به اعمال سياست استفاده منصفانه اقدام و ضمن اطالعشركت مي، عبور كند مصرف منصفانهاستفاده آستانه  ازچنانچه مشترك  :٢تبصره 

، نسبت به خريد حجم ترافيك پنل كاربريتواند از طريق م نمايد و يا آنكه مشترك ميااقد ١٢٨ Kbpsمشترك نسبت به كاهش سرعت كاربر تا سرعت 
   اضافي داخلي و بين الملل اقدام نمايد.

  شركت: تعهدات ٥ماده 
  .كندييك يا چند مورد خدمات يا تجهيزات را به خريد يك يا چند مورد ديگر مشروط نم ارايهشركت  - ١- ٥
بــه ارايــه ســرويس بــا نــرخ بيــت شــركت متعهــد ، پــس از رانــژه قابــل ارايــه توســط شــركت بــه مشــترك ســرعت ميــزانتوجه به انجام امكان ســنجي  با - ٢- ٥

    باشد.ج در موضوع قرارداد ميرمند
  كه به همان ترتيب اعالمي در تبليغات و بازاريابي خود قراردادها را تنظيم كند. استشركت متعهد  - ٣- ٥
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صوب مراجع شركت  -٤-٥ ضوع اين قرارداد را از طريق درج در  صالحيذقوانين و مقررات م سترس  شركت تيساوبقانوني مربوط به ارايه خدمات مو در د
    .دهديممخاطبان و مشتركين قرار 

ستشركت متعهد  -٥-٥ شبكه پ SLA تمهيدات الزم را براي رعايت تعهدات ا   زمان ،ساعت قبل) ٤٨قبلي (حداقل اطالع  كند و با ينيبشيدر هنگام عمليات 
Down Time را تعيين كند. عمليات Down Time است.باركيو تعداد آن در ماه حداكثر  شوديصبح) انجام م ٦تا  ٢ساعت كم ترافيك ( يهادر زمان  

بعدي) كميسيون بوده و مرتبط (و ساير مصوبات جديد  ١٧٧مطابق ضوابط مصوبه شماره ) SLA( ه و اجراي توافقنامه سطح خدماتيشركت متعهد به ارا -٦-٥
  .باشدمي اجراقابل سيسرو ليقرارداد و تحو ياز زمان امضا) SLA(توافقنامه سطح خدمات  يتمام بندها

اقدام نموده و به منظور حفظ كيفيت و   SLAتعهدات ي تحققالزم برا داتيتمهپيش بيني مشترك، نسبت به  ارايه خدمات به قبل از استشركت متعهد  -٧-٥
ضوع قرارداد،  شترك پيش از راهسطوح خدمت مو صل كند. همچنين از عدم وجود نويز بر خط م سرويس اطمينان حا صورت اندازي  صولدر  گزارش از  و

  نمايد.رفع اختالل مزبور، اقدام  بررسي و سوي مشترك مبني بر وجود نويز بروي خط مشترك، در خصوص
مگر اينكه بر اســاس اعالم ســازمان مجبور به  ؛تا پايان دوره اشــتراك خدمت انتخابي، تغييري در شــرايط مقرر در قرارداد نخواهد داد اســتشــركت متعهد  -٨-٥

  رك باشد.ارداد در اختيار مشتدر خصوص ادامه يا فسخ قر يريگميمورد نيز شرايط جديد بايد به اطالع مشترك برسد و تصم نياعمال تغييرات باشد كه در ا
  .  شركت در قبال تصميمات مراجع ذيصالح و تغييرات در قوانين و مقررات مؤثر بر اين قرارداد مسئوليتي ندارد -٩-٥
االجرا شدن نسبت الزمروز قبل از  ١٤د سازمان، حداقل يين قرارداد ضروري باشد، پس از تااصالحات يا ايجاد تغييرات در مت، چنانچه به تشخيص شركت -١٠-٥

ترونيكي از به صورت كتبي و يا الك خود را اعتراضات توانديبه تحويل نسخه كتبي و يا الكترونيكي به مشترك اقدام نموده و مشترك در طي مدت مذكور م
    نمايد. اعالم به شركت ٦٦٦٢٩٩٨٧يا نمابر به شماره  info@mabnatelecom.comطريق ايميل 

  هاي قبلي، شركت موظف به كسب رضايت مشتركين جهت اعمال تغييرات است.در خصوص قرارداد :١ تبصره
، مشتركين را از دسترسي به خدمات موضوع اين قرارداد محروم كنديمدر مواردي كه قانون و مقررات معين  جزبهتحت هيچ شرايطي  استمتعهد  شركت -١١-٥

  يا محدود نكند.
 يســازنســبت به آگاه ،از اين رخداد آگاه باشــدشــركت از طريق خدمات موضــوع قرارداد تهديد كند و  ي مشــتركين راچنانچه آســيب اســتشــركت متعهد  -١٢-٥

  .ها اقدام كندمشتركين و ارايه رهنمودهاي پيشگيرانه به آن
انت به مشتركين جهت صي شوديركين و ارتباطات و حريم خصوصي مشتركين است و متعهد مها و اطالعات مشتشركت موظف به حفظ محرمانگي داده -١٣-٥

صياز داده شخ سب با خدمات ارتباطي و فنها و اطالعات  س يآورشان متنا شي از تهديدها اطالع يهابياطالعات و آ ساناحتمالي نا از طريق كافي را  ير
    آورد.به عمل  شركتسايت وب

ها و ارتباطات شخصي مشتركين نيست و رعايت به داده رمجازيكه اعمال هرگونه نظارت بر كاركردهاي خدمات، موجب دسترسي غ استشركت متعهد  -١٤-٥
  مقررات قانوني ناظر به اين حوزه الزامي است.

 شود.طور رايگان به اطالع مشتركين رسانده مشخصات و نرخ خدمات بايد به نحو مناسب و با جزييات كامل، به - ١٥- ٥

صب و راه ارايهمتعهد به شركت  -١٦-٥ شترك مبني بر ن ست م صورت درخوا ضوع قرارداد بوده و در  شترك مطابق مو سي به اينترنت به م ستر  ياندازخدمات د
صب و راهشركت خدمت،  ست. هزينه ياندازموظف به ن شترك ا صوبه ياندازراه هب بوطهاي مرتجهيزات انتهايي م سيو تجهيزات انتهايي طبق م ن از كمي

  .شوديجلسه تحويل خدمات موضوع قرارداد با مشترك تنظيم ممشترك اخذ و صورت
د تا امكان ن نگهداري كنيماه پس از پايان قرارداد مشــترك ســهكيفيت خدمات را تا  يهاها و اطالعات مربوط به شــاخصشــركت موظف اســت داده -١٧-٥

  مبني بر نبود يا كاستي كيفيت خدمات را داشته باشد.ها شده از سوي آنپاسخگويي به ادعاهاي مطرح
ست ب -١٨-٥ شبانه٢٤(چهار و ستيب صورت ، بهوقفهيشركت متعهد ا ساعت در  ) روز در هفته، خدمات موضوع قرارداد را فراهم نمايد و امكانات ٧روز و هفت() 

  تعطيل فراهم كند. و در تمام ايام هفته و ايام يروزشبانه صورتخود را بهو پاسخگويي به مشتركين  ٢داخلي  ١٥٣٣ پشتيباني تلفني از طريق شماره
و  اعات اداريدر س ،دارنديا محل نصب تجهيزات  پشتيباني حضوري و رفع عيوب فني كه نياز به عمليات فيزيكي در مراكز مخابراتي يا محل مشترك :٢ تبصره

    .تو حل اس يبررسقابل و با هماهنگي و اعالم مبلغ مربوطه به مشترك شركت هايه كارشناسي توسط مشترك طبق تعرفهبا پرداخت هزين
  در صورت بروز اختالل و يا قطع ارتباط حسب گزارش مشترك، در اسرع وقت نسبت به رفع اشكال اقدام نمايد. استشركت متعهد  -١٩-٥
 سمت مشترك غيره و كشيكابل آن، تجهيزات و رايانه مركزي (سانترال)، تلفن ساختمان، دستگاه داخل كشيسيم قبال در مسئوليتي گونههيچ شركت -٢٠-٥

  ندارد.
ند بصورت كتبي يا از طريق پنل كاربري)، كل فراي مبني بر تخليه خط (از جمله شركت موظف است درصورت وصول درخواست مشترك اينترنت پرسرعت -٢١-٥

  د.ساعت كاري انجام ده ٢٤به شركت مخابرات ايران) را حداكثر ظرف مدت تخليه خط مربوط به شركت (از قبيل انعكاس درخواست 
در  IP خصوصي هايهاي داراي نشانيو در صورت نياز به سرويس است (Dynamic) صورت متغير به IPمي عمو هاينشانيداراي  يهاكليه سرويس -٢٢-٥

  ت. اسپذير وجود امكانات و توافق طرفين، امكان و در چارچوب مصوبات كميسيون هزينه مربوط پرداختهر زمان با 
و تنظيمات انجام  قبلي IPشركت تعهدي مبني بر ارايه همان  ننمايد،قبلي خود را انتخاب  IPهنگام تمديد سرويس،  ،خصوصي IP اگر مشترك داراي :٣ تبصره

  . ندارد شده را
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د رساني خود منتشر كناندازي تجهيزات انتهايي (مودم) را به صورت شفاف و بدون اخذ هزينه از طريق پايگاه اطالعموظف است نحوه نصب و راه شركت -٢٣-٥
 ازياندو در هنگام تماس مشترك با مركز تماس پشتيباني، راهنمايي الزم را ارايه و در صورت درخواست مشترك، براي اعزام كارشناس و نصب و راه

   .تجهيزات انتهايي در محل مشترك اقدام كند

 : تعهدات مشترك٦ماده 

  ها اقدام كند و به مواعد مقرر در قرارداد پايبند باشد.آن نشيگز نسبت به هانهيبا آگاهي كامل از بهاي خدمات و نحوه پرداخت هز استمشترك متعهد  -١-٦
 الغبصادر و ا ربطيكه از سوي مراجع ذ ييهاكليه قوانين و مقررات جمهوري اسالمي ايران مرتبط با موضوع قرارداد و دستورالعمل استمشترك متعهد  -٢-٦

   د. شده است را رعايت نماي يرساناطالع ربطييا ساير مبادي ذي شركت رسانشده و از طريق پايگاه اطالع
   مجاز به فسخ خدمات است. شركتبه غير خودداري نمايد. در غير اين صورت شركت از واگذاري امكانات و تجهيزات متعلق به  استمشترك متعهد  -٣-٦
به غير و خارج از روال انتقال امتياز توسط  مشتركشده به  هيند و ساير امكانات و خدمات اراو مدارات ارتباطي پهناي با هانكيهرگونه واگذاري خطوط و ل -٤-٦

وع تحت هر عنوان ممنهاي اپراتوري) به هر شكل و صورت عمومي به سايرين (فعاليت مشابه شركت به هاو همچنين توزيع تمام يا بخشي از آنشركت 
  .دباشيسازماني) م تي(در زمان اشتغال به كار يا مأمور صرفاً مجاز به استفاده از خطوط و خدمات مذكور توسط خود و يا كارمندان خود بوده و مشترك

 ماميت رعايت به منوط و تحصيل محل مكان در هاآن حضور زمان در آموزشي موسسات ساير و هادانشگاه دانشجويان يا و آموزاندانش به سرويس ارايه :١تبصره 
  باشد.مي بالمانع موارد

مدت حداقل  يآن برا رهيكاربران و ذخ تيفعال  LOGو  CDRو  يتيثبت مشخصات هو ،ه شدهيخطوط و خدمات ارا يدرون سازمان عيدر صورت توز :٢ تبصره
  است. يصالح ضرور يه به مراجع ذيجهت ارا شش ماه

  است. مشتركصرفًا بر عهده  شده هيمسئوليت عواقب هرگونه استفاده سوء و مغاير با قوانين و مقررات از خطوط و خدمات ارا -٥-٦
  .دباشينم شده مجاز به انتقال ترافيك خطوط تلفن از بسترهاي ديتا و اينترنت واگذار مشترك -٦-٦

  .رديگينم ها و مؤسسات را در محدوده ساختمان و شبكه محلي در برها و شركت) سازمانPBXاين محدوديت خطوط تلفن داخلي ( :٣تبصره 
 يبرمسافر ياهناليترم ،هافرودگاه ،يحيمراكز تفر ،هاپارك لياز قب( يعموم يهادر مكان نترنتيا عيجهت توز يحقوق نياز مشترك يبرخ يازمنديدر صورت ن -٧-٦

 راحلم در و پذيرفته صورت فوق اماكن متوليان شركت به مسئوليت و مديريت تحتاقدام  نيالزم است ا ،گريهر روش د ايو  WIFI...) با استفاده از بستر و
 شخصاتم ذخيره و ثبت هويت، احراز نحوه همچنين امنيتي و هايسياست اعمال كنترلي، پيوست تامين جهت شركت بين الزم هماهنگي نيز اجرا و طراحي

  ها و تبعات آن به عهده مشترك خواهد بود.در غيراينصورت اين عمل تخلف بوده و كليه مسئوليت آيد. به عمل كاربران فعاليت LOG و
روزه  ١٠نسبت به صدور اخطار با مهلت  توسط مشترك ٧-٦تا  ٣-٦بندهاي در صورت مشاهده و اطالع از موارد تخطي از مفاد  توانديشركت م بديهي است -٨-٦

ه سرويس تا زمان رفع موارد تخلف و همچنين معرفي يبه قطع خطوط و توقف ارا وده و در صورت عدم رفع تخلف ملزمجهت رفع موارد تخلف اقدام نم
 مشترك خاطي به مراجع ذيصالح است.

ت اطالع دهد، در صور شركتدر صورت تغيير مشخصات تماس (شماره تلفن و آدرس پست الكترونيكي)، اطالعات جديد خود را به  استمشترك متعهد  -٩-٦
است، بر عهده مشترك ي رسانتضمن اطالعو بروز هرگونه مشكلي در برقراري تماس با مشترك، مسئوليت عدم اطالع از مواردي كه م يرسانعدم اطالع
   خواهد بود.

سمت  و اطالعات هاستمينسبت به تغيير رمز ورود سرويس خود اقدام نمايد و حفاظت از س، مشترك موظف است پس از اولين ارتباط با شبكه شركت -١٠-٦
   مشترك بر عهده خودش است و مشترك بايد از نام كاربري و رمز عبور به نحو مناسب نگهداري نمايد.

و درصورت مشاهده رفتار نابهنجار و يا الفاظ خارج از عرف جامعه از سوي  شوديرجوع تمامي مكالمات برقرارشده با مشترك ضبط ممنظور تكريم ارباببه -١١-٦
  دارند. شده و پيگيري موضوع مطابق قوانين كشور را رف حق مستند قراردادن مكالمه ضبطدو ط ،شركت و يا مشترككاركنان 

، در صورت رعايت حقوق آنها را به عمل آورد ،در نحوه برخورد با كارشناسان شركت )قانون مجازات اسالمي ٦٠٨ماده (مطابق با مشترك متعهد است  :٤ تبصره
  .كرد خواهد برخورد يخاط با نيمطابق با قوان شركتمشترك،  يعرف جامعه از سو زالفاظ خارج ا ايمشاهده رفتار نابهنجار و 

هاي ودممشود از يكي از انواع ، ولي به مشتركين پيشنهاد مياستفاده كند هاي استانداردتواند از مودميو مشترك م خريد مودم از شركت اجباري نيست -١٢-٦
  مورد توصيه شركت استفاده نمايند.

 باشد و مسئوليت آن از عهده شركت خارج است.هايي كه از شركت خريداري شده به عهده گارانتي كننده محصول ميخدمات پس از فروش مودم -١٣-٦

وب سازمان هاي مص، شامل كسر هزينه طبق تعرفهمنصرف شود تا قبل از اولين استفاده) از درخواست سرويس مورد نظر( درصورتي كه مشترك بعد از رانژه -١٤-٦
  ملزم به پرداخت آن خواهد بود. خواهد شد و

پست  رساني از قبيل پيامك يا نشانيساير طرق اطالعيا  پنل كاربري وكليه مكاتبات شركت با مشترك شامل صورت حساب دوره و مانند آنها از طريق  -١٥-٦
س درج گرديده، صحيح است و تبعات انعكا كند كه اطالعات متعلق به ايشان كه در فرم درخواست سرويسمشترك تاييد مي شد.الكترونيك انجام خواهد 

  اطالعات ناصحيح بر عهده نام برده خواهد بود.
ت به د مراتب را به شركت اطالع داده تا نسبباي ،كه مشترك در محل استفاده از سرويس مستاجر باشد و به هر دليلي اقدام به تخليه آنجا نمايددر صورتي -١٦-٦

  ن بر عهده مشترك است.هاي حاصل از آليتئوقطع سرويس اقدام شود، در غير اين صورت كليه مس
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  قرارداد فسخ شرايط :٧ماده
مكلف  ركتشبه فسخ قرارداد اقدام نمايد و  نسبت بايستي با ارايه درخواست از پنل كاربري خودل به انصراف از دريافت خدمات، ميمشترك در صورت تماي -١-٧

ست حداكثر ظرف مدت  سبت به روز كاري  ٦ا شترك، ن سخ م سخ قرارداداز تاريخ اعالم ف سخ و ف ست در  .با وي اقدام نمايد انجام كليه مراحل ف بديهي ا
ين مچنصورت درخواست فسخ يك طرفه از سوي مشترك قبل از پايان قرارداد هزينه پرداختي مربوط به اين قرارداد به مشترك عودت داده نخواهد شد. ه

سخ و يا اتمام قرارداد به ه سئوليتف صوص تعهدات وي در طول مدت زمان اعتبار نر دليل، به هيج وجه رافع م شترك در خ سخگوي هاي م بوده و بايد پا
  موارد استفاده غير مجاز در طول مدت زمان قرارداد فسخ شده باشد.

تواند مشترك مي ،اقدام نمايد) SLAمانند و نه محدود به تعهدات ( نتوانسته باشد نسبت به ارايه خدمات با معيارهاي مورد نظر اين قرارداد شركتچنانچه  -٢-٧
رف يك ظپس از بررسي موضوع و در صورت تاييد، مكلف است  شركتاقدام نمايد و  مرتبط با سرويس دريافتي خذ هزينهنسبت به اعالم فسخ قرارداد و ا

   هفته از تاريخ اعالم فسخ مشترك، نسبت به تسويه حساب با وي اقدام نمايد.

ر ارتباط موضوع قرارداد بر روي آن داير شده است (اعم از تغيي در صورت ارايه هرگونه درخواستي از سوي مشترك مبني بر تغيير در وضعيت تلفن ثابتي كه -٣-٧
شماره، تغ شترك مي ...) و عدم امكان برقرارير مكان وييمالكيت، تغيير  شرايط جديد، م ست ارتباط در  سخ اقدام نمايد. بديهي ا ست ف سبت به درخوا تواند ن

  .باشدمع آوري ارتباط به عهده مشترك ميخواست فسخ و جمسئوليت مالي و حقوقي ناشي از موضوع قرارداد تا زمان ارايه در
  .از طريق شركت مخابرات را ندارد و شركتاز روي تجهيزات آوري رانژه خط موضوع قرارداد، طرفه و جمعمستاجر ، صاحب خط) حق فسخ يكمشترك ( -٤-٧

  هاتي:رسيدگي به شكا ٨ماده 
ثبت  شكاياتمراجعه و شكايت خود را در سامانه  www.mabnatelecom.com آدرسبه سايت شركت واند در صورت داشتن شكايت، به وبتمشترك مي
 شتركمدر صورت بروز هرگونه اختالف بين طرفين قرارداد و عدم رفع مشكل از طريق مذاكره و گفتگوي دوجانبه،  بگيرد. ماست ١٥٣٣ ن سراسريتلفنمايد و يا با 

  ايميل و يا آدرس ٦٠٠١٩٥يا شماره پيامك  ١٩٥يا تماس با تلفن گوياي  www.195.ir مراجعه به سايتاز طريق تواند موضوع را به سازمان مي
 ict.gov.ir @و اقدام به ثبت شكايت نمايد. منعكس  ١٩٥  

اند از طريق تواختيار مشترك قرار داده كه مشترك مي در پيگيري شماره الزم به ذكر است پس از ثبت درخواست از طريق سايت شركت و سازمان، سيستم يك
   ا انجام دهد.هاي الزم رهاي مذكور پيگيريلينك

   باشد.مراجعه به سازمان در اين خصوص مانع طرح دعوا در مراجع قضايي نمي تبصره:

  : وضعيت اضطراري٩ماده 
  .كند كه فرا ارادي باشدسلب مسئوليت مي و مشترك شركتتنها در صورتي از  و غير قابل پيشگيري بيني نشدهوضعيت اضطراري پيش -١-٩
صورت بروز وقفه غير مجاز در ارايه خدمات،  -٢-٩ ساندن مي شركتدر  سي به خدمات و به حداقل ر ستر ضروري براي اعاده د ست بي درنگ، كليه اقدامات  باي

  پيامدهاي عدم دسترسي مشتركين به خدمت را انجام دهد.
  .بايست نسبت به اطالع رساني آني به مشتركين اقدام نمايدهمزمان با انجام كليه اقدامات ضروري مي شركتدر صورت بروز وضعيت اضطراري،  -٣-٩
به موجب وقوع بالياي طبيعي كه ناشي از عدم رعايت استانداردهاي ايمني در تأسيس و نصب  كه شركتموضوع قرارداد توسط انجام تعهدات  امكانعدم  -٤-٩

  تلقي خواهد شد. شركتنوان قصور از تعهدات شود و به عو بهره برداري از تجهيزات شبكه باشد، مشمول اين ماده نمي

  : كليات قرارداد١٠ماده 
  باشد.نسخه تنظيم، امضا و مبادله گرديد كه هر نسخه حكم واحد را دارا مي ٢ماده و در  ١٠اين قرارداد در 

  
  

  و امضاي شركت مهر                                     نام و امضاي مشترك


