قرارداد ارایه خدمات اینترنت پرسرعت ADSL

کد مدرکFR-PR48-05/03 :

تاریخ بازنگری96/12/07 :

شرکت گسترش ارتباطات مبنا

این قرارداد بین شرکت گسترش ارتباطات مبنا (سهامی خاص) به شماره ثبت 260873 :و دارنده پروانه ایجاد و بهرهبرداری از شبکه ارتباطات ثابت
) (FCPبه شممماره  100-94-13از سممازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی  ،رایانامه  ،info@mabnatelecom.comنمابر-87665656
 021و آقای محمد اسمممی به سمممت رییس هیات مدیره و مدیر عامل با شممماره ملی  ،0054095883به نشممانی قانونی تهران ،خیابان سممهروردی
شمالی ،خیابان شهید محبی ،پالک  ،13کد پستی  1558847711به شماره تماس  021-87666از یک طرف و مشخصات مشترک خانم /آقای/
شرکت ................................................................................................................ :به کد ملی /شماره ثبت ....................................................................... :نام نماینده
 /مدیرعامل  ..............................................................آدرس ................................................................................................................................................... :کد پ ستی:
 .............................................................شممماره تلفن همراه .............................................................. :شممماره تلفن ثابت .................................................... :رایانامه
(ایم یل) ................................................................................................ :میزان تحصمممیالت ................................................. :تاریخ تو لد .........../.........../........... :از
طرف دیگر با شرایط ذیل منعقد میشود.
ماده  -1تعاریف:
 -1-1کميسيون :کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات
 -1-2سازمان :سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
 -1-3سرویس دهنده :شرکت گسترش ارتباطات مبنا به شرح مشخصات باال که از این پس در این قرارداد"شرکت" نامیده میشود.
 -1-4سرویس :انواع سرویس هایی که از طریق سایت شرکت به نشانی  www.mabnatelecom.comقابل مشاهده میباشد.
 -1-5مشترک :هر شخص حقیقی و یا حقوقی اس ت که به عنوان کاربر نهایی به موجب این قرارداد از خدمات موضوع قرارداد استفاده مینماید.
 -1-6ترافيک دوره :حجم تبادل بستههای اطالعاتی دریافتی از شبکه که غیر قابلانتقال به دوره بعد میباشد ،مگر ترافیک اضافه شده از محل
خرید اضافی در طول دوره.
 -1-7رانژه :برقراری ارتباط تلفن مشترک با اسپلیتر شرکت.
 -1-8دایری سرویس :تحویل و راه اندازی سرویس مشترک و برقراری ارتباط با شبکه شرکت.
 -1-9اکانت :عبارت است از شناسه کاربری و کلمه عبور.
 -1-10نشاني  : IPنشانی پروتکل اینترنت ،برچسب عددی است که به تجهیزات شبکه های رایانهای اختصاص پیدا میکند و به منظور اتصال بین
گرههای شبکه استفاده میشود.
 -1-11نشانيهای عمومي  :IPنشانیهای  IPکه در شبکه جهانی اینترنت قابل مسیریابی هستند.
 -1-12نشانيهای خصوصي  :IPبازهای از نشانی های  IPاست که برای شبکههای خصوصی (مانند شبکه داخلی سازمانها و شبکه ملی اطالعات)
در نظر گرفته شده است.
ماده  :2موضوع قرارداد
عبارت است از برقراری اتصال دو طرفه نامتقارن به شبکه جهانی اینترنت برای استفاده از خدمات "شرکت" از طریق شبکه شرکت مطابق موارد زیر:
مشخصات مشخصات سرویس خریداری شده:
خط تلفن رانژه شده................................................................ :
نام سرویس ............................................................................................. :با ضریب تسهیم (طبق آخرین مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی)
زمان استفاده از سرویس :از  ............./............../............لغایت  ،............./............/.........به مدت  ..............ماه شمسی

نام و امضای مشترک

صفحه  1از 6
دارنده پروانه  100-94-13از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
آدرس :تهران ،خیابان سهره وردی شمالی ،خیابان شهید محبی ،پالک  ،13تلفن 021-87666

نام و امضای شرکت
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قیمت سرویس :معادل  .................................................................ریال می باشد؛ که با توجه به شیوه فروش پیش پرداخت در زمان عقد قرارداد به صورت
کامل از مشترک دریافت میشود؛ و مبلغ کل قرارداد با احتساب مالیات بر ارزش افزوده  .................................................................ریال میباشد.



زمان

سرعت

ترافیک

 ....................ترافیک خارجی

 .................Gترافیک خارجی

 ......................ترافیک داخلی

 ...................Gترافیک داخلی

 ................ماه

هزینه رانژه

هزینه نصب

⃝
دارد

⃝
دارد

⃝
ندارد

⃝
ندارد

در صورتیکه سرویس از نوع سرویس های سقف مصرف منصفانه باشد؛ میزان سرعت سرویس پس از اتمام سقف مصرف منصفانه
 …………………………b/sمیباشد.

ماده  :3مدت زمان قرارداد
تاریخ قرارداد مطابق با موارد مندرج در ماده  2و با اولین اتصال به شبکه شرکت بر حسب ساعت و دقیقه شروع میشود.
تب صره  :1در صورتیکه که م شترک درخوا ست اعزام کار شناس ن صب و تحویل ح ضوری سرویس را دا شته با شد ،شرکت حداکثر ظرف مدت 72
ساعت پس از اعالم رانژه خط تلفن و اعالم آمادگی تحویل سرویس به م شترک ،سرویس را به صورت ح ضوری ن صب و راه اندازی و دایر کرده و
تحویل میدهد و شرکت متعهد ا ست شروع قرارداد را از تاریخ ام ضاء صورتجل سه ن صب تو سط م شترک محا سبه نماید .اگر م شترک در این مدت
شرایط و محیط را برای ن صب و مراجعه ح ضوری کار شناس آماده ننماید ،زمان شروع سرویس  72ساعت پس از اعالم آمادگی تحویل سرویس از
سوی شرکت در نظر گرفته می شود ،در صورتیکه که م شترک درخوا ست اعزام کار شناس ن صب و تحویل ح ضوری سرویس را ندا شته با شد ،باید
حداکثر ظرف مدت  72ساعت پس از اعالم آمادگی تحویل سرویس به م شترک و تحویل نام کاربری و کلمه عبور و اطالعات الزم از سوی شرکت
به مشترک ،ارتباط با شبکه شرکت را برقرار نماید ،در صورت عدم انجام این امر در زمان اشاره شده توسط مشترک ،مبنای زمان شروع سرویس از
زمان اعالم آمادگی تحویل سرویس از سوی شرکت لحاظ خواهد شد.
تب صره :2ه شدار پایان زمان دوره سرویس طبق قرارداد حداقل  72ساعت قبل از اتمام زمان پایان دوره ،تو سط شرکت و از طریق پیامک به تلفن
همراه اعالم شده از سوی مشترک ،پیامک گردیده و در صورت عدم تمدید ،این اطالع رسانی مجدداً  72ساعت پس از ارسال پیامک و در روز پایان
سرویس ،به صورت تماس تلفنی و یا ار سال پیامک صورت میپذیرد .در صورت عدم ارایه درخوا ست تمدید تو سط م شترک ،قرارداد فی ما بین
پایان یافته تلقی میشود.
ماده  :4مبلغ قرارداد
مشمممترک باید قبل از آغاز بهره برداری از خدمات مندرج در ماده دو ( )2در ابتدای هر ماه یا دوره هزینه خدمات را مطابق تعرفه های مصممموب
کمیسیون و براساس سرویس درخواستی بپردازد.
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هزینه نصب (به درخواست مشترک)

هزینه دایری و تخلیه خطوط (برای یکبار)

طبق مصوبه

266

266

قیمت(ریال)

150.000

120.000

نوع خدمت

نوع خدمت

ترافیک اضافه بین الملل

ترافیک اضافه داخلی

طبق مصوبه

266

266

قیمت(ریال)

20.000

10.000

( مالیات بر ارزش افزوده و)...

 %9مالیات بر ارزش افزوده در سال96

حداقل حجم ماهانه به GB

حداقل نرخ بیت (کیلوبیت بر ثانیه)

سقف هزینه ماهانه ارائه خدمت ( ریال)

512

125.000

40

1024

200.000

60

15

2048

250.000

100

25

3072

350.000

140

35

4096

400.000

200

50

8192

500.000

300

75

16384

800.000

600

150

معادل حجم ترافیک داخلی

حجم ترافیک بین الملل
10

ماده  :5تعهدات مشترک
 -5-1مشترک متعهد میشود با آگاهی کا مل از بهای خدمات و نحوه پرداخت هزینه ها نسبت به گزینش آنها اقدام کند و به مواعد مقرر در قرارداد
پایبند باشد.
-5-2م شترک متعهد ا ست کلیه قوانین و مقررات جمهوری ا سالمی ایران مرتبط با مو ضوع قرارداد و د ستورالعمل هایی که از سوی مراجع ذیربط
صادر و ابالغ شده و از طریق پایگاه اطالع رسانی دارنده پروانه یا سایر مبادی ذیربط اطالع رسانی شده است را رعایت نماید.
 -5-3م شترک متعهد می شود از واگذاری امکانات و تجهیزات متعلق به شرکت ،به غیر خودداری نماید .در غیر این صورت شرکت مجاز به ف سخ
خدمات میباشد.

نام و امضای مشترک
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 -5-4مشترک متعهد می شود در صورت تغییر مشخصات تماس( شماره تلفن و آدرس پست الکترونیکی) اطالعات جدید به شرکت اطالع دهد ،در
صورت عدم اطالع ر سانی و بروز هرگونه م شکلی در برقراری تما س با م شترک ،م سولیت عدم اطالع از مواردی که مت ضمن اطالع ر سانی میبا شد،
برعهده مشترک خواهد بود.
-5-5هرگونه واگذاری خطوط و لینک ها و مدارات ارتباطی پهنای باند و سمممایر امکانات و خدمات ارایه شمممده به آنها به غیر و خارج از روال انتقال
امتیاز توسط شرکت و همچنین توزیع تمام یا بخشی از آنها به صورت عمومی به سایرین ( فعالیت مشابه شرکتهای اپراتوری) به هر شکل و تحت
هر عنوان ممنوع بوده و م شترکین صرفا مجاز به ا ستفاده از خطوط و خدمات مذکور تو سط خود و یا کارمندان خود ( در زمان ا شتغال به کار یا
ماموریت سازمانی) میباشند.
تبصره  :1ارایه سرویس به محصلین و یا دانشجویان دانشگاه ها و سایر موسسات آموزشی در زمان حضور آنها در مکان محل تحصیل و منوط به
رعایت تمامی موارد بالمانع میباشد.
تب صره  :2در صورت توزیع درون سازمانی خطوط و خدمات ارایه شده  ،ثبت م شخ صات هویتی و  CDRو  LOGفعالیت کاربران و ذخیره آن
برای مدت حداقل یک سال جهت ارایه به مراجع ذی صالح ضروری است.
 -5-6مسئولیت عواقب هرگونه استفاده سوء و مغایر با قوانین و مقررات از خطوط و خدمات ارایه شده صرفا بر عهده مشترکین و صاحب امتیاز آنها
میباشد.
 -5-7مشترکین مجاز به انتقال ترافیک خطوط تلفن از بسترهای دیتا و اینترنت واگذار شده نمیباشند.
تبصره :این محدودیت خطوط تلفن داخلی ) (PBXسازمان ها و شرکت ها و موسسات را در محدوده ساختمان و شبکه محلی در بر نمیگیرد.
 -5-8در صورت نیازمندی برخی از م شترکین حقوقی جهت توزیع اینترنت در مکان های عمومی ( از قبیل پارک ها و مراکز تفریحی و فرودگاه ها
ترمینال های م سافر بری و  ) ...با ا ستفاده از ب ستر  WIFIو یا هر روش دیگر الزم ا ست این اقدام تحت م سئولیت و مدیریت شرکت به متولیان
اماکن فوق صورت پذیرفته و در مراحل طراحی و اجرا نیز هماهنگی الزم بین شرکت جهت تامین پیوست کنترلی ،اعمال سیاست های امنیتی و
همچنین نحوه احراز هویت ،ثبت و ذخیره مشمممخصمممات و  LOGفعالیت کاربران به عمل آید .در غیراینصمممورت این عمل تخلف بوده و کلیه
مسئولیتها و تبعات آن به عهده مشترک خواهد بود.
 -5-9بدیهی است شرکت میتواند در صورت مشاهده و اطالع از موارد تخطی از مفاد بندهای  6-5تا  8-5توسط مشترک نسبت به صدور اخطار با
مهلت  10روزه جهت رفع موارد تخلف اقدام نموده و در صورت عدم رفع تخلف ملزم به قطع خطوط و توقف ارایه سرویس تا زمان رفع موارد تخلف
و همچنین معرفی مشترک خاطی به مراجع ذیصالح میباشد.
 -5-10حفاظت از سی ستمها و اطالعات سمت م شترک بر عهده خودش ا ست و م شترک باید نام کاربری و رمز عبور را به نحو منا سب نگهداری
نماید.
 -5-11ب ه منظور تکریم ارباب رجوع تمامی مکالمات برقرار شده با م شترک ضبط می شود و در صورت م شاهده رفتار نابهنجار و یا الفاظ خارج از
عرف جامعه از سوی کارکنان شرکت و یا مشترک دو طرف حق مستند قرارادادن مکالمه ضبط شده و پیگیری موضوع مطابق قوانین کشور را دارند.
 -5-12خرید مودم از شرکت اجباری نمی باشد و مشترک میتواند از مودم های استاندارد استفاده کند ولی به مشترکین پیشنهاد می شود از یکی
از انواع مودم های مورد توصیه شرکت استفاده نمایند.
تبصره :خدمات پس از فروش مودم هایی هم که از شرکت خریداری شده ا ست به عهده گارانتی کننده مح صول میبا شد و م سئولیت آن از عهده
شرکت خارج است.
 -5-13در صورتی که مشترک بعد از رانژه ( تا قبل از اولین استفاده) از درخواست سرویس مورد نظر منصرف شود شامل ک سر هزینه طبق تعرفه
های مصوب سازمان خواهد شد و ملزم به پرداخت آن خواهد بود.
 -5-14سن قانونی برای پذیرش مفاد این قرارداد 18سال تمام است.
نام و امضای مشترک
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 -5-15کلیه مکاتبات شرکت با م شترک شامل صورت ح ساب دوره و مانند آنها از طریق ن شانی پ ست الکترونیک یا ن شانی پ ستی وی که در فرم
درخواست سرویس  DSLاعالم شده انجام خواهد شد .مشترک تایید میکند که اطالعات متعلق به ایشان که در فرم درخواست سرویس DSL
درج گردیده ،صحیح است و تبعات انعکاس اطالعات ناصحیح بر عهده نام برده خواهد بود.
 -5-16در صورتیکه م شترک در محل ا ستفاده از سرویس م ستاجر با شد و به هر دلیلی اقدام به تخلیه آنجا نماید باید مراتب را به شرکت اطالع
داده تا نسبت به قطع سرویس اقدام شود ،در غیر این صورت کلیه مسوولیتهای حاصل از ان بر عهده مشترک است.
 -5-17کلیه سرویسها دارای نشانی های عمومی IPبه صورت متغیر ) (Dynamicمی باشد و در صورت نیاز به سرویس های دارای نشانی های
خصوصی  IPدر هر زمان با پرداخت هزینه مربوطه و وجود امکانات ،امکان پذیر می باشد.
تب صره :اگر م شترک هنگام تمدید سرویس دارای ن شانی خ صو صی  ،IPن شانی خ صو صی  IPقبلی خود را انتخاب ننماید شرکت تعهدی مبنی بر
ارایه همان آدرس خصوصی  IPقبلی ندارد.
ماده  :6تعهدات شرکت
-6-1شرکت ارایه یک یا چند مورد خدمات یا تجهیزات را به خرید یک یا چند مورد دیگر مشروط نمینماید.
 -6-2شرکت متعهد می شود که به همان ترتیب اعالمی در تبلیغات و بازاریابی خود قراردادها را تنظیم کند.
 -6-3شرکت قوانین و مقررات مصوب مراجع ذی صالح قانونی مربوط به ارایه خدمات موضوع این قرارداد را از طریق درج در وب سایت در دسترس
مخاطبان و مشترکین قرار میدهد.
 -6-4شرکت متعهد می شود تمهیدات الزم را برای رعایت تعهدات  SLAدر هنگام عملیات شبکه را پیش بینی کند و با اطالع قبلی (حداقل 48
ساعت قبل) زمان  Down Timeرا تعیین کند.
 -6-5شرکت متعهد به ارایه و اجرای توافقنامه سطح خدمات ( )SLAمطابق ضوابط مصوبه شماره ( 177و سایر مصوبات جدید بعدی) کمیسیون
بوده و تمام بندهای توافقنامه سطح خدمات ( )SLAاز زمان امضای قرارداد و تحویل سرویس قابل اجرا میباشد.
 -6-6شممرکت متعهد می شممود تا پایان دوره اشممتراک خدمت انتخابی ،تغییری در شممرایط مقرر در قرارداد نخواهد داد مگر اینکه بر اسمماس اعالم
سازمان مجبور به اعمال تغییرات با شد که دراین مورد نیز شرایط جدید باید به اطالع م شترک بر سد و ت صمیم گیری در خ صوص ادامه یا ف سخ
قرارداد در اختیار مشترک باشد.
-6-7شممرکت در قبال تصمممیمات مراجع ذیصممالح و تغییرات در قوانین و مقررات موثر بر این قرارداد مسممئولیتی ندارد مگر اینکه بعدها اعمال نفوذ
ناروای آن در تصویب احکام مورد نظرش به اثبات برسد.
-6-8چنانچه به تشخیص شرکت ،اصالحات یا ایجاد تغییرات در متن قرارداد ضروری باشد ،پس از تائید سازمان ،حداقل  14روز قبل از الزم االجرا
شدن ن سبت به تحویل ن سخه کت بی و یا الکترونیکی به م شترک اقدام نموده و م شترک در طی مدت مذکور می تواند اعترا ضات خود را به صورت
کتبی و یا الکترونیکی از طریق ایمیل  Info@mabnatelecom.comیا نمابر به شماره  021-87665656به شرکت اعالم نماید.
تبصره :در خصوص قراردادهای قبلی ،شرکت موظف به کسب رضایت مشترکین جهت اعمال تغییرات میباشد.
 -6-9شرکت متعهد می شود تحت هیچ شرایطی به جز در مواردی قانون و مقررات معین میکند ،مشترکین را از دسترسی به خدمات موضوع این
قرارداد محروم یا محدود نکند.
-6-10شممرکت متعهد می شممود چنانچه آس میب مادی یا معنوی قریب الوقوعی از طریق خدمات موضمموع قرارداد مشممترکین را تهدید کند و از این
رخداد آگاه با شد ن سبت به اتخاذ تمهیدات بازدارنده و یا آگاه سازی م شترکین و ارایه رهنمودهای پی شگیرانه به آنها اقدام کند ،در غیر این صورت
عالوه بر سایر مسئولیت های قانونی ،موظف به جبران زیان های وارده خواهد بود.
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 -6-11شممرکت موظف به حفظ محرمانگی داده ها و اطالعات مشممترکین و ارتباطات و حریم خصمموصممی مشممترکین اسممت و متعهد می شممود به
مشترکین جهت صیانت از داده ها و اطالعات شخصی شان متناسب با خدمات ارتباطی و فنآوری اطالعات و آسیب های احتمالی ناشی از تهدیدها
اطالع رسانی کافی را به عمل آورد.
 -6-12شممرکت متعهد می شممود که اعمال هر گونه نظارت بر کارکردهای خدمات ،موجب دسممترسممی غیر مجاز به داده ها و ارتباطات شممخصممی
مشترکین نیست و رعایت مقررات قانونی ناظر به این حوزه الزامی است.
 -6-13شرکت هیچ گونه تعهد و م سئولیتی در صورت قطع خط م شترک ،عملیات کابل برگردان و تبدیل شدن خط تلفن به حالت فیبرنوری
توسط مخابرات ندارد.
 -6-14مشخصات و نرخ خدمات باید به نحو مناسب و با جزییات کامل ،به طور رایگان به اطالع مشترکین رسانده شود.
 -6-15شرکت متعهد به ارایه خدمات دسترسی به اینترنت به مشترک مطابق موضوع قرارداد بوده و در صورت درخواست مشترک مبنی بر نصب و
راه اندازی خدمت ،شممرکت موظف به نصممب و راه اندازی تجهیزات انتهایی مشممترک می باشممد .هزینه راه اندازی تجهیزات انتهایی طبق مصمموبه
کمیسیون از مشترک اخذ و صورتجلسه تحویل خدمات موضوع قرارداد با مشترک تنظیم میشود.
 -6-16شرکت موظف است داده ها و اطالعات مربوط به شاخص های کیفیت خدمات را تا شش ماه پس از پایان قرارداد مشترکان نگهداری کنند
تا امکان پاسخگویی به ادعاهای مطرح شده از سوی آنها مبنی بر نبود یا کاستی کیفیت خدمات را داشته باشد.
 -6-17شرکت متعهد ا ست بی وقفه ،به صورت بی ست و چهار( )24ساعت در شبانه روز و هفت( )7روز در هفته ،خدمات مو ضوع قرارداد را فراهم
نماید و امکانات پشممتیبانی تلفنی و پاسممخگویی به مشممترکین خود را به صممورت شممبانه روزی و در تمام ایام هفته و ایام تعطیل فراهم کند .در این
راستا مشترک میتواند در  7روز هفته و تمامی ساعات شبانه روز با شماره  021-87666تماس بگیرد.
تبصره :پشتیبانی حضوری و رفع عیوب فنی که نیاز به عملیات فیزیکی در مراکز مخابراتی یا محل مشترک دارند در ساعات اداری قابل بررسی و
حل می باشد.
 -6-18مدت اعتبار مجوز فعالیت شرکت از مورخ  94/08/10به مدت 10سال شمسی میباشد.
ماده  :7شرایط فسخ قرارداد
 -7-1م شترک در ص ورت تمایل به ان صراف از دریافت خدمات ،می بای ستی با ارایه درخوا ست از پنل کاربری خود به ف سخ قرارداد اقدام نماید و
شرکت مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ اعالم فسخ مشترک  ،نسبت به انجام کلیه مراحل فسخ و فسخ قرارداد با وی اقدام نماید.
بدیهی ا ست در صورت درخوا ست ف سخ یک طرفه از سوی م شترک قبل از پایان قرارداد هزینه پرداختی مربوط به این قرارداد به م شترک عودت
داده نخواهد شد .همچنین ف سخ و یا اتمام قرارداد به هر دلیل ،به هیج وجه رافع م سئولیت های م شترک در خ صوص تعهدات وی در طول مدت
زمان اعتبار نبوده و باید پاسخگوی موارد استفاده غیر مجاز در طول مدت زمان قرارداد فسخ شده باشد.
 -7-2چنانچه شمرکت نتوانسمته باشمد ظرف یک هفته از تاریخ انعقاد قرارداد نسمبت به ارایه خدمات با معیارهای مورد نظر این قرارداد (مانند و نه
محدود به تعهدات  ) SLAاقدام نماید م شترک می تواند ن سبت به اعالم ف سخ قرارداد و اخذ هزینه اقدام نماید و شرکت مکلف ا ست ظرف یک
هفته از تاریخ اعالم فسخ مشترک  ،نسبت به تسویه حساب با وی اقدام نماید.
 -7-3در صورت ارایه هرگونه درخوا ستی از سوی م شترک مبنی بر تغییر در و ضعیت تلفن ثابتی که ارتباط مو ضوع قرارداد بر روی آن دایر شده
ا ست (اعم از تغییر مالکیت ،تغییر شماره ،تغییر مکان و  )...و عدم امکان برقراری ارتباط در شرایط جدید ،م شترک می تواند ن سبت به درخوا ست
فسخ اقدام نماید .بدیهی است مسئولیت مالی و حقوقی ناشی ا ز موضوع قرارداد تا زمان ارایه درخواست فسخ و جمع آوری ارتباط به عهده مشترک
می باشد.
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 -7-4م شترک ( م ستاجر  ،صاحب خط ) حق ف سخ یکطرفه و جمع آوری رانژه خط مو ضوع قرارداد ،از روی تجهیزات شرکت و از طریق شرکت
مخابرات را ندارد.
ماده  :8رسيدگي به شکایتها
م شترک میتواند هرگونه نار ضایتی و شکایت در زمینه ارایه خدمات سرویسهای مبنا را از طریق سامانه شکایات که در وب سایت ر سمی این
شرکت به آدرس  www.mabnatelecom.comا ست به اطالع بر ساند .در صورت عدم رفع م شکل ،م شترک می تواند مو ضوع را به سازمان از
طریق مراجعه به سمممایت  www.195.irیا تماس با تلفن گویای  195یا شمممماره پیامک  600195و یا آدرس ایمیل 195@ICT.GOV.IR
منعکس و اقدام به ثبت شکایت نماید.
الزم به ذکر ا ست پس از ثبت درخوا ست از طریق سایت مبنا و سازمان ،سی ستم یک شماره پیگیری در اختیار م شترک قرارداده که م شترک
میتواند از طریق لینک های مذکور پیگیری های الزم را انجام دهد.
ماده  :9وضعيت اضطراری
 -9-1وضعیت اضطراری پیش بینی شده و پیش بینی نشده تنها در صورتی از شرکت سلب مسئولیت میکند که فرا ارادی باشد.
 -9-2در صورت بروز وقفه غیر مجاز در ارایه خدمات ،شرکت می بای ست بی درنگ ،کلیه اقدامات ضروری برای اعاده د ستر سی به خدمات و به
حداقل رساندن پیامدهای عدم دسترسی مشترکین به خدمت را انجام دهد.
 -9-3در صورت بروز وضعیت ا ضطراری ،شرکت همزمان با انجام کلیه اقدامات ضروری می بای ست ن سبت به اطالع ر سانی آنی به م شترکین اقدام
نماید.
 -9-4عدم امکان انجام تعهدات مو ضوع قرارداد تو سط شرکت که به موجب وقوع بالیای طبیعی که نا شی از عدم رعایت ا ستانداردهای ایمنی در
تأسیس و نصب و بهره برداری از تجهیزات شبکه باشد ،مشمول این ماده نمیشود و به عنوان قصور از تعهدات شرکت تلقی خواهد شد.
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