شركت گسترش ارتباطات مبنا
دارنده پروانه ايجاد و بهرهبرداري از شبكه ارتباطات ثابت ) (FCPبه شماره  ١٠٠-٩٤-١٣از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي

قرارداد مشتركين ارايه خدمات اينترنت پرسرعت ADSL

اين قرارداد بين شــركت گســترش ارتباطات مبنا )ســهامي خاص( به شــماره ثبت ٢٦٠٨٧٣ :دارنده پروانه ايجاد و بهرهبرداري از شــبكه ارتباطات ثابت ) (FCPبه
شماره  ١٠٠-٩٤-١٣از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي )با اعتبار  ١٠سال شمسي از تاريخ  ،(١٣٩٤/٠٨/١٠رايانامه ،info@mabnatelecom.com
نمابر  ٠٢١- ٨٧٦٦٦٢٩٩با مدير عاملي آقاي محمد اسمي با شماره ملي  ٠٠٥٤٠٩٥٨٨٣كه مطابق با آخرين روزنامه رسمي به شماره  ٢٢٠١٩مورخ ١٣٩٩/٠٧/٢٩
داراي حق امضا ميباشد ،به نشاني تهران ،سهروردي شمالي ،خيابان شهيد محبي ،پﻼك  ،١٣كد پستي  ،١٥٥٨٨٤٧٧١١به شماره سراسري  ٠٢١-١٥٣٣از يك
طرف و متقاضي با مشخصات زير كه از اين پس مشترك ناميده ميشود از طرف ديگر ،با شرايط ذيل منعقد ميشود.
مشخصات مشترك) :شخص حقيقي يا حقوقي(

آقاي /خانم  /شركت  ---------------------به كد ملي /شماره ثبت  - -----------نام نماينده /مديرعامل--------------
شماره تلفن همراه------------ :
نشاني مكان دريافت خدمت ------------------------------------و اقامتگاه اصلي--------------------------:
شماره تلفن ثابت -------------- :رايانامه )ايميل (  --------------- :ميزان تحصيﻼت ---------------- :تاريخ تولد / / :
شﻐل -------- :
ماده  :١تعاريف

 -١-١كميسيون :كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات؛
 -٢-١سازمان :سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي؛
 -٣-١شركت :شركت گسترش ارتباطات مبنا به شرح مشخصات باﻻ؛
 -٤-١مشترك :هر شخص حقيقي و يا حقوقي است كه به عنوان كاربر نهايي به موجب اين قرارداد از خدمات موضوع قرارداد استفاده ميكند؛
 -٥-١پنل كاربري ،ح ساب كاربري :درگاه خدمات براي م شترك به آدرس  https://ecare.mabnatelecom.comا ست كه دسترسي به اطﻼعر سانيها،
صورتحسابها ،ريز مصرف و انجام تست سرعت ،شارژ و تمديد سرويس از طريق آن امكانپﺬير است؛
 -٦-١شبكه شركت :كليه تجهيزات و خطوط ارتباطي كه تﺤﺖ مالكيﺖ شركﺖ اسﺖ؛
 -٧-١رانژه :برقراري ارتباط تلفن مشترك با شبكه شركت؛
 -٨-١دايري سرويس  :تحويل و راه اندازي سرويس مشترك و برقراري ارتباط با شبكه شركت؛
 -٩-١نشاني  :IPنشاني پروتكل اينترنت ،برحسب عددي است كه به تجهيزات شبكههاي رايانهاي اختصاص پيدا ميكند و به منظور اتصال بين گرههاي شبكه
استفاده ميشود؛
 -١٠-١نشانيهاي عمومي  :IPنشانيهاي  IPكه در شبكه جهاني اينترنت قابل مسيريابي هستند؛
 -١١-١نشانيهاي خصوصي  :IPبازهاي از نشانيهاي  IPاست كه براي شبكههاي خصوصي )مانند شبكه داخلي سازمانها و شبكه ملي اطﻼعات( در نظر
گرفته شده استﻎ
 -١٢-١مكان دريافت خدمت :محلي كه بر اساس اعﻼم مشترك در زمان ثبت نام سرويس ،شركت خدمات خود را در آن نقطه به مشترك تحويل ميدهد.
آدرس اعﻼمي توسط نامبرده در زمان ثبتنام مﻼك پشتيباني قرار خواهد گرفت؛
 -١٣-١اقامتگاه اصلي :به معناي مشخصات آخرين نشاني محل سكونت ،اعﻼم شده از سوي مشترك به شركت جهت دريافت مكاتبات ميباشد؛
 -١٤-١شماره تماس :شماره تماس  ١٥٣٣جهت ارتباط با پشتيباني بهصورت  ٢٤ساعته و در  ٧روز هفته است؛
 -١٥-١ترافيك آستانه استفاده مصرف منصفانه :حداكثر حجم مصرفي تعيين شده از سوي شركت در هر يك از سرعتهاي تعيين شده ،به نحوي كه ترافيك
داخلي حداقل دو) (٢برابر ترافيك بين الملل است؛
 -١٦-١سرعت پايه :سرعتي است كه پس از اتمام حجم مصرف منصفانه مشترك در يك ماه سرويسدهي بر مبناي آن براي هر دو نوع ترافيك داخل و
بينالملل ادامه خواهد يافت و حداقل ميزان تعيين شده براي آن سرعت  ١٢٨كيلو بيت بر ثانيه است؛
 -١٧-١ترافيك داخلي :هر ترافيك با ميزباني در داخل كشور است؛
 -١٨-١وب سايت شركت :سايت رسمي شركت به نشاني  www.mabnatelecom.com؛
 -١٩-١دوره ا شتراك :مدت زمان سرويس انتخابي در شيوه فروش پيش پرداخت ،كه م شترك برا ساس تعرفه اعﻼمي از سوي شركت در چارچوب م صوبات
كميسيون ،هزينه آن را پرداخت ميكند و از زمان دايري سرويس آغاز ميشود؛
ماده  :٢موضوع قرارداد

عبارت است از ارايه خدمات دسترسي پرسرعت ثابت براي مشترك از طريق شبكه شركت و روي خط تلفن  .................با نرخ بيت )سرعت(  ............و خدمات
پشتيباني مرتبط با آن.
تبصره :تﻐيير سرويس "صرفا" در پايان هر دوره ،به درخواست مشترك امكانپﺬير است.
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ماده  :٣مدت زمان قرارداد

 -١-٣مدت 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 برطبق
فرم درخواست سرويس و اطﻼعات پنل كاربري ،برحسب ساعت و دقيقه ميباشد.
 -٢-٣در صورتيكه مشترك درخواست اعزام كارشناس نصب و تحويل حضوري سرويس را داشته باشد ،شركت حداكثر ظرف مدت  ٧٢ساعت پس از اعﻼم رانژه
خط تلفن و اعﻼم آمادگي تحويل سرويس به م شترك ،سرويس را به صورت ح ضوري ن صب و راه اندازي كرده و تحويل ميدهد و شركت متعهد ا ست
شروع قرارداد را از تاريخ امضاء صورتجلسه نصب توسط مشترك محاسبه نمايد .اگر مشترك در اين مدت شرايط و محيط را براي نصب و مراجعه حضوري
كارشناس آماده ننمايد ،زمان دايري سرويس  ٧٢ساعت پس از اعﻼم آمادگي تحويل سرويس از سوي شركت در نظر گرفته ميشود.
 -٣-٣در صورتيكه مشترك درخواست اعزام كارشناس نصب و تحويل حضوري سرويس را نداشته باشد ،بايد حداكثر ظرف مدت  ٧٢ساعت پس از اعﻼم آمادگي
تحويل سرويس به م شترك و تحويل نام كاربري و كلمه عبور و اطﻼعات ﻻزم از سوي شركت به م شترك ،ارتباط با شبكه شركت را برقرار نمايد ،در
صورت عدم انجام اين امر در زمان ا شاره شده تو سط مشترك ،مبناي زمان دايري سرويس از زمان اعﻼم آمادگي تحويل سرويس از سوي شركت لحاظ
خواهد شد.
 -٤-٣هشدار پايان زمان دوره سرويس طبق قرارداد حداقل  ٣روز قبل از اتمام زمان پايان دوره ،توسط شركت از طريق پيامك به مشترك اطﻼع رساني مي شود
و در صورت عدم درخواست تمديد از سوي مشترك از طريق پنل كاربري )سامانه مشتريان( و يا تماس تلفني تا  ٧٢ساعت پس از پايان مدت زمان قرارداد،
قرارداد في ما بين ،پايان يافته تلقي شده و سرويس جمع آوري ميشود و راه اندازي مجدد سرويس مشمول زمان و شرايط جديد خواهد بود.
 -٥-٣پس از اتمام مدت زمان قرارداد ،با توافق طرفين و پرداخت صورت ح ساب دورهي آينده ،اين قرارداد به صورت دورهاي و برا ساس شرايط و ضوابط جديد
تمديد ميگردد.
تبصره  :١قرارداد مبادله شده در پنل كاربري مشترك موجود ميباشد.
تبصره » :٢ماندهي ترافيك« دورهي قبل به دورهي اشتراك جديد انتقال نمييابد.
 -٦-٣براي مشتركيني كه در مكان اجارهاي به سر ميبرند ،اين قرارداد تنها تا پايان مدت زمان اجاره ،منعقد ميشود .در صورتي كه تا  ٤٨ساعت قبل از پايان مدت
زمان قرارداد ،مشترك اجاره نامه جديد و يا تمديد اجاره نامه قبلي را به شركت ارايه نمايد ،شركت نسبت به تمديد اين قرارداد يا انعقاد قرارداد جديد با مشترك
اقدام مينمايد .در غير اين صورت قرارداد في ما بين ،پايان يافته تلقي شده و سرويس جمعآوري ميشود.
ماده  :٤مبلﻎ قرارداد

 -١-٤مشترك بايد قبل از آغاز بهره برداري از خدمات مندرج در ماده  ،٢در ابتداي هر ماه يا دوره هزينه خدمات را براساس سرويس درخواستي )موجود در ليست
خدمات شركت( از طريق درگاه پرداخت الكترونيكي در پنل كاربري واريز و يا بهصورت نقد پرداخت نمايد.
 -٢-٤مبلﻎ كل قرارداد براساس سرويس درخوا ستي مندرج در فرم درخوا ست سرويس مطابق با م صوبات كمي سيون )م صوبات شماره  ٢٦٦مورخ ،١٣٩٦/٠٨/٢١
شماره  ٢٦٨مورخ  ١٣٩٦/١٠/٠٣و شماره  ٤جل سه  ٣١٣مورخ  ١٣٩٩/١١/١٢يا ساير م صوباتي ا ست كه در آينده ت صويب مي شود( و با احت ساب ماليات بر
ارزش افزوده كه در پنل كاربري به تاييد مشترك رسيده است ،ميباشد.
 -٣-٤هزينه راهاندازي تجهيزات انتهايي )مودم( :درصورتيكه مشترك نيازمند حضور نماينده شركت براي نصب سرويس در محل موردنظر باشد ،بايد
هزينههاي مربوط به راهاندازي تجهيزات انتهايي را عﻼوه بر هزينه اشتراك در چارچوب مصوبه شماره  ٥جلسه  ٣٢٦مورخ  ١٤٠٠/٠٨/٣٠كميسيون )و يا
ساير مصوباتي كه در آينده تصويب ميشود( ،در زمان عقد قرارداد پرداخت نمايد .منوط به اينكه قبل از اعزام كارشناس هزينه انجام كار به مشترك اعﻼم
شده و در قبال اخﺬ هزينه ،رسيد به وي ارايه شود.
 -٤-٤هزينه دايري و تخليه خﻂ مشترك :هزينه داير كردن و تخليه خط مشترك مطابق مصوبه شماره  ٢جلسه شماره  ٣٢٣مورخ  ١٤٠٠/٠٥/١٠كميسيون )و
يا ساير مصوباتي كه در آينده تصويب ميشود( است كه عﻼوه بر هزينه اشتراك )و هزينههاي مربوط به راه اندازي تجهيزات انتهايي در صورت درخواست(،
فقط يكبار در هنگام راهاندازي ،از مشتركين دريافت ميشود.
تبصره  :١مطابق مصوبات جاري كشور ،ماليات بر ارزش افزوده به كليه مبالﻎ مﺬكور اضافه شده و مشترك ملزم به پرداخت آن ميباشد.
تبصره  :٢چنانچه مشترك از آستانه استفاده مصرف منصفانه عبور كند ،شركت ميتواند نسبت به اعمال سياست استفاده منصفانه اقدام و ضمن اطﻼعرساني به
مشترك نسبت به كاهش سرعت كاربر تا سرعت  ١٢٨ Kbpsاقدام نمايد و يا آنكه مشترك ميتواند از طريق پنل كاربري ،نسبت به خريد حجم ترافيك
اضافي داخلي و بين الملل اقدام نمايد.

ماده  :٥تعهدات شركت

 -١-٥شركت ارايه يك يا چند مورد خدمات يا تجهيزات را به خريد يك يا چند مورد ديگر مشروط نميكند.
 -٢-٥با توجه به انجام امكان ســنجي ميــزان ســرعت قابــل ارايــه توســط شــركت بــه مشــترك پــس از رانــژه ،شــركت متعهــد بــه ارايــه ســرويس بــا نــرخ بيــت
مندرج در موضوع قرارداد ميباشد.
 -٣-٥شركت متعهد است كه به همان ترتيب اعﻼمي در تبليﻐات و بازاريابي خود قراردادها را تنظيم كند.
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 -٤-٥شركت قوانين و مقررات م صوب مراجع ذي صﻼح قانوني مربوط به ارايه خدمات مو ضوع اين قرارداد را از طريق درج در وب سايت شركت در د سترس
مخاطبان و مشتركين قرار ميدهد.
 -٥-٥شركت متعهد ا ست تمهيدات ﻻزم را براي رعايت تعهدات  SLAدر هنگام عمليات شبكه پيشبيني كند و با اطﻼع قبلي )حداقل  ٤٨ساعت قبل( ،زمان
 Down Timeرا تعيين كند .عمليات  Down Timeدر زمانهاي كم ترافيك )ساعت  ٢تا  ٦صبح( انجام ميشود و تعداد آن در ماه حداكثر يكباراست.
 -٦-٥شركت متعهد به ارايه و اجراي توافقنامه سطح خدمات ) (SLAمطابق ضوابط مصوبه شماره ) ١٧٧و ساير مصوبات جديد مرتبط بعدي( كميسيون بوده و
تمام بندهاي توافقنامه سطح خدمات ) (SLAاز زمان امضاي قرارداد و تحويل سرويس قابلاجرا ميباشد.
 -٧-٥شركت متعهد است قبل از ارايه خدمات به مشترك ،نسبت به پيش بيني تمهيدات ﻻزم براي تحقق تعهدات  SLAاقدام نموده و به منظور حفظ كيفيت و
سطوح خدمت مو ضوع قرارداد ،از عدم وجود نويز بر خط م شترك پيش از راهاندازي سرويس اطمينان حا صل كند .همچنين در صورت و صول گزارش از
سوي مشترك مبني بر وجود نويز بروي خط مشترك ،در خصوص بررسي و رفع اختﻼل مزبور ،اقدام نمايد.
 -٨-٥شــركت متعهد اســت تا پايان دوره اشــتراك خدمت انتخابي ،تﻐييري در شــرايط مقرر در قرارداد نخواهد داد؛ مگر اينكه بر اســاس اعﻼم ســازمان مجبور به
اعمال تﻐييرات باشد كه در اين مورد نيز شرايط جديد بايد به اطﻼع مشترك برسد و تصميمگيري در خصوص ادامه يا فسخ قرارداد در اختيار مشترك باشد.
 -٩-٥شركت در قبال تصميمات مراجع ذيصﻼح و تﻐييرات در قوانين و مقررات مؤثر بر اين قرارداد مسئوليتي ندارد.
 -١٠-٥چنانچه به تشخيص شركت ،اصﻼحات يا ايجاد تﻐييرات در متن قرارداد ضروري باشد ،پس از تاييد سازمان ،حداقل  ١٤روز قبل از ﻻزماﻻجرا شدن نسبت
به تحويل نسخه كتبي و يا الكترونيكي به مشترك اقدام نموده و مشترك در طي مدت مﺬكور ميتواند اعتراضات خود را به صورت كتبي و يا الكترونيكي از
طريق ايميل  info@mabnatelecom.comيا نمابر به شماره  ٨٧٦٦٦٢٩٩به شركت اعﻼم نمايد.
تبصره  :١در خصوص قراردادهاي قبلي ،شركت موظف به كسب رضايت مشتركين جهت اعمال تﻐييرات است.
 -١١-٥شركت متعهد است تحت هيچ شرايطي بهجز در مواردي كه قانون و مقررات معين ميكند ،مشتركين را از دسترسي به خدمات موضوع اين قرارداد محروم
يا محدود نكند.
 -١٢-٥شــركت متعهد اســت چنانچه آســيبي مشــتركين را از طريق خدمات موضــوع قرارداد تهديد كند و شــركت از اين رخداد آگاه باشــد ،نســبت به آگاهســازي
مشتركين و ارايه رهنمودهاي پيشگيرانه به آنها اقدام كند.
 -١٣-٥شركت موظف به حفظ محرمانگي دادهها و اطﻼعات مشتركين و ارتباطات و حريم خصوصي مشتركين است و متعهد ميشود به مشتركين جهت صيانت
از دادهها و اطﻼعات شخ صي شان متنا سب با خدمات ارتباطي و فنآوري اطﻼعات و آ سيبهاي احتمالي نا شي از تهديدها اطﻼعر ساني كافي را از طريق
وبسايت شركت به عمل آورد.
 -١٤-٥شركت متعهد است كه اعمال هرگونه نظارت بر كاركردهاي خدمات ،موجب دسترسي غيرمجاز به دادهها و ارتباطات شخصي مشتركين نيست و رعايت
مقررات قانوني ناظر به اين حوزه الزامي است.
 -١٥-٥مشخصات و نرخ خدمات بايد به نحو مناسب و با جزييات كامل ،بهطور رايگان به اطﻼع مشتركين رسانده شود.
 -١٦-٥شركت متعهد به ارايه خدمات د ستر سي به اينترنت به م شترك مطابق مو ضوع قرارداد بوده و در صورت درخوا ست م شترك مبني بر ن صب و راهاندازي
خدمت ،شركت موظف به ن صب و راهاندازي تجهيزات انتهايي م شترك ا ست .هزينههاي مربوط به راهاندازي تجهيزات انتهايي طبق م صوبه كمي سيون از
مشترك اخﺬ و صورتجلسه تحويل خدمات موضوع قرارداد با مشترك تنظيم ميشود.
 -١٧-٥شــركت موظف اســت دادهها و اطﻼعات مربوط به شــاخصهاي كيفيت خدمات را تا ســه ماه پس از پايان قرارداد مشــتركين نگهداري كند تا امكان
پاسخگويي به ادعاهاي مطرحشده از سوي آنها مبني بر نبود يا كاستي كيفيت خدمات را داشته باشد.
 -١٨-٥شركت متعهد ا ست بيوقفه ،به صورت بي ست و چهار) (٢٤ساعت در شبانهروز و هفت) (٧روز در هفته ،خدمات موضوع قرارداد را فراهم نمايد و امكانات
پشتيباني تلفني از طريق شماره  ١٥٣٣داخلي  ٢و پاسخگويي به مشتركين خود را بهصورت شبانهروزي و در تمام ايام هفته و ايام تعطيل فراهم كند.
تبصره  :٢پشتيباني حضوري و رفع عيوب فني كه نياز به عمليات فيزيكي در مراكز مخابراتي يا محل مشترك يا محل نصب تجهيزات دارند ،در ساعات اداري و
با پرداخت هزينه كارشناسي توسط مشترك طبق تعرفههاي شركت و با هماهنگي و اعﻼم مبلﻎ مربوطه به مشترك قابلبررسي و حل است.
 -١٩-٥شركت متعهد است در صورت بروز اختﻼل و يا قطع ارتباط حسب گزارش مشترك ،در اسرع وقت نسبت به رفع اشكال اقدام نمايد.
 -٢٠-٥شركت هيچگونه مسئوليتي در قبال سيمكشي داخل ساختمان ،دستگاه تلفن مركزي )سانترال( ،رايانه و تجهيزات آن ،كابلكشي و غيره سمت مشترك
ندارد.
 -٢١-٥شركت موظف است درصورت وصول درخواست مشترك اينترنت پرسرعت مبني بر تخليه خط )از جمله بصورت كتبي يا از طريق پنل كاربري( ،كل فرايند
تخليه خط مربوط به شركت )از قبيل انعكاس درخواست به شركت مخابرات ايران( را حداكثر ظرف مدت  ٢٤ساعت كاري انجام دهد.
 -٢٢-٥كليه سرويسهاي داراي نشانيهاي عمومي  IPبه صورت متﻐير ) (Dynamicاست و در صورت نياز به سرويسهاي داراي نشانيهاي خصوصي  IPدر
هر زمان با پرداخت هزينه مربوط در چارچوب مصوبات كميسيون و وجود امكانات و توافق طرفين ،امكانپﺬير است.
تبصره  :٣اگر مشترك داراي  IPخصوصي ،هنگام تمديد سرويس IP ،قبلي خود را انتخاب ننمايد ،شركت تعهدي مبني بر ارايه همان  IPقبلي و تنظيمات انجام
شده را ندارد.
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 -٢٣-٥شركت موظف است نحوه نصب و راه اندازي تجهيزات انتهايي )مودم( را به صورت شفاف و بدون اخﺬ هزينه از طريق پايگاه اطﻼعرساني خود منتشر كند
و در هنگام تماس مشترك با مركز تماس پشتيباني ،راهنمايي ﻻزم را ارايه و در صورت درخواست مشترك ،براي اعزام كارشناس و نصب و راهاندازي
تجهيزات انتهايي در محل مشترك اقدام كند.
ماده  :٦تعهدات مشترك

 -١-٦مشترك متعهد است با آگاهي كامل از بهاي خدمات و نحوه پرداخت هزينهها نسبت به گزينش آنها اقدام كند و به مواعد مقرر در قرارداد پايبند باشد.
 -٢-٦مشترك متعهد است كليه قوانين و مقررات جمهوري اسﻼمي ايران مرتبط با موضوع قرارداد و دستورالعملهايي كه از سوي مراجع ذيربط صادر و ابﻼغ
شده و از طريق پايگاه اطﻼعرساني شركت يا ساير مبادي ذيربط اطﻼعرساني شده است را رعايت نمايد.
 -٣-٦مشترك متعهد است از واگﺬاري امكانات و تجهيزات متعلق به شركت به غير خودداري نمايد .در غير اين صورت شركت مجاز به فسخ خدمات است.
 -٤-٦هرگونه واگﺬاري خطوط و لينكها و مدارات ارتباطي پهناي باند و ساير امكانات و خدمات ارايه شده به مشترك به غير و خارج از روال انتقال امتياز توسط
شركت و همچنين توزيع تمام يا بخشي از آنها به صورت عمومي به سايرين )فعاليت مشابه شركتهاي اپراتوري( به هر شكل و تحت هر عنوان ممنوع
بوده و مشترك صرفاً مجاز به استفاده از خطوط و خدمات مﺬكور توسط خود و يا كارمندان خود )در زمان اشتﻐال به كار يا مأموريت سازماني( ميباشد.
تبصره  :١ارايه سرويس به دانشآموزان و يا دانشجويان دانشگاهها و ساير موسسات آموزشي در زمان حضور آنها در مكان محل تحصيل و منوط به رعايت تمامي
موارد بﻼمانع ميباشد.
تبصره  :٢در صورت توزيع درون سازماني خطوط و خدمات ارايه شده ،ثبت مشخصات هويتي و  CDRو  LOGفعاليت كاربران و ذخيره آن براي مدت حداقل
شش ماه جهت ارايه به مراجع ذي صﻼح ضروري است.
 -٥-٦مسئوليت عواقب هرگونه استفاده سوء و مﻐاير با قوانين و مقررات از خطوط و خدمات ارايه شده صرف ًا بر عهده مشترك است.
 -٦-٦مشترك مجاز به انتقال ترافيك خطوط تلفن از بسترهاي ديتا و اينترنت واگﺬار شده نميباشد.
تبصره  :٣اين محدوديت خطوط تلفن داخلي ) (PBXسازمانها و شركتها و مؤسسات را در محدوده ساختمان و شبكه محلي در بر نميگيرد.
 -٧-٦در صورت نيازمندي برخي از مشتركين حقوقي جهت توزيع اينترنت در مكانهاي عمومي )از قبيل پاركها ،مراكز تفريحي ،فرودگاهها ،ترمينالهاي مسافربري
و (...با استفاده از بستر  WIFIو يا هر روش ديگر ،ﻻزم است اين اقدام تحت مسئوليت و مديريت شركت به متوليان اماكن فوق صورت پﺬيرفته و در مراحل
طراحي و اجرا نيز هماهنگي ﻻزم بين شركت جهت تامين پيوست كنترلي ،اعمال سياستهاي امنيتي و همچنين نحوه احراز هويت ،ثبت و ذخيره مشخصات
و  LOGفعاليت كاربران به عمل آيد .در غيراينصورت اين عمل تخلف بوده و كليه مسئوليتها و تبعات آن به عهده مشترك خواهد بود.
 -٨-٦بديهي است شركت ميتواند در صورت مشاهده و اطﻼع از موارد تخطي از مفاد بندهاي  ٣-٦تا  ٧-٦توسط مشترك نسبت به صدور اخطار با مهلت  ١٠روزه
جهت رفع موارد تخلف اقدام نموده و در صورت عدم رفع تخلف ملزم به قطع خطوط و توقف ارايه سرويس تا زمان رفع موارد تخلف و همچنين معرفي
مشترك خاطي به مراجع ذيصﻼح است.
 -٩-٦مشترك متعهد است در صورت تﻐيير مشخصات تماس )شماره تلفن و آدرس پست الكترونيكي( ،اطﻼعات جديد خود را به شركت اطﻼع دهد ،در صورت
عدم اطﻼعرساني و بروز هرگونه مشكلي در برقراري تماس با مشترك ،مسئوليت عدم اطﻼع از مواردي كه متضمن اطﻼعرساني است ،بر عهده مشترك
خواهد بود.
 -١٠-٦مشترك موظف است پس از اولين ارتباط با شبكه شركت ،نسبت به تﻐيير رمز ورود سرويس خود اقدام نمايد و حفاظت از سيستمها و اطﻼعات سمت
مشترك بر عهده خودش است و مشترك بايد از نام كاربري و رمز عبور به نحو مناسب نگهداري نمايد.
 -١١-٦بهمنظور تكريم اربابرجوع تمامي مكالمات برقرارشده با مشترك ضبط ميشود و درصورت مشاهده رفتار نابهنجار و يا الفاظ خارج از عرف جامعه از سوي
كاركنان شركت و يا مشترك ،دو طرف حق مستند قراردادن مكالمه ضبط شده و پيگيري موضوع مطابق قوانين كشور را دارند.
تبصره  :٤مشترك متعهد است )مطابق با ماده  ٦٠٨قانون مجازات اسﻼمي( در نحوه برخورد با كارشناسان شركت ،رعايت حقوق آنها را به عمل آورد ،در صورت
مشاهده رفتار نابهنجار و يا الفاظ خارج از عرف جامعه از سوي مشترك ،شركت مطابق با قوانين با خاطي برخورد خواهد كرد.
 -١٢-٦خريد مودم از شركت اجباري نيست و مشترك ميتواند از مودمهاي استاندارد استفاده كند ،ولي به مشتركين پيشنهاد ميشود از يكي از انواع مودمهاي
مورد توصيه شركت استفاده نمايند.
 -١٣-٦خدمات پس از فروش مودمهايي كه از شركت خريداري شده به عهده گارانتي كننده محصول ميباشد و مسئوليت آن از عهده شركت خارج است.
 -١٤-٦درصورتي كه مشترك بعد از رانژه )تا قبل از اولين استفاده( از درخواست سرويس مورد نظر منصرف شود ،شامل كسر هزينه طبق تعرفههاي مصوب سازمان
خواهد شد و ملزم به پرداخت آن خواهد بود.
 -١٥-٦كليه مكاتبات شركت با مشترك شامل صورت حساب دوره و مانند آنها از طريق پنل كاربري و يا ساير طرق اطﻼعرساني از قبيل پيامك يا نشاني پست
الكترونيك انجام خواهد شد .مشترك تاييد ميكند كه اطﻼعات متعلق به ايشان كه در فرم درخواست سرويس درج گرديده ،صحيح است و تبعات انعكاس
اطﻼعات ناصحيح بر عهده نام برده خواهد بود.
 -١٦-٦در صورتيكه مشترك در محل استفاده از سرويس مستاجر باشد و به هر دليلي اقدام به تخليه آنجا نمايد ،بايد مراتب را به شركت اطﻼع داده تا نسبت به
قطع سرويس اقدام شود ،در غير اين صورت كليه مسئوليتهاي حاصل از آن بر عهده مشترك است.
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ماده :٧شرايﻂ فسﺦ قرارداد

 -١-٧مشترك در صورت تمايل به انصراف از دريافت خدمات ،ميبايستي با ارايه درخواست از پنل كاربري خود نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد و شركت مكلف
ا ست حداكثر ظرف مدت  ٦روز كاري از تاريخ اعﻼم ف سخ م شترك ،ن سبت به انجام كليه مراحل ف سخ و ف سخ قرارداد با وي اقدام نمايد .بديهي ا ست در
صورت درخواست فسخ يك طرفه از سوي مشترك قبل از پايان قرارداد هزينه پرداختي مربوط به اين قرارداد به مشترك عودت داده نخواهد شد .همچنين
ف سخ و يا اتمام قرارداد به هر دليل ،به هيج وجه رافع م سئوليت هاي م شترك در خ صوص تعهدات وي در طول مدت زمان اعتبار نبوده و بايد پا سخگوي
موارد استفاده غير مجاز در طول مدت زمان قرارداد فسخ شده باشد.
 -٢-٧چنانچه شركت نتوانسته باشد نسبت به ارايه خدمات با معيارهاي مورد نظر اين قرارداد )مانند و نه محدود به تعهدات  (SLAاقدام نمايد ،مشترك ميتواند
نسبت به اعﻼم فسخ قرارداد و اخﺬ هزينه مرتبط با سرويس دريافتي اقدام نمايد و شركت مكلف است پس از بررسي موضوع و در صورت تاييد ،ظرف يك
هفته از تاريخ اعﻼم فسخ مشترك ،نسبت به تسويه حساب با وي اقدام نمايد.
 -٣-٧در صورت ارايه هرگونه درخواستي از سوي مشترك مبني بر تﻐيير در وضعيت تلفن ثابتي كه ارتباط موضوع قرارداد بر روي آن داير شده است )اعم از تﻐيير
مالكيت ،تﻐيير شماره ،تﻐيير مكان و (...و عدم امكان برقراري ارتباط در شرايط جديد ،م شترك ميتواند ن سبت به درخوا ست ف سخ اقدام نمايد .بديهي ا ست
مسئوليت مالي و حقوقي ناشي از موضوع قرارداد تا زمان ارايه درخواست فسخ و جمع آوري ارتباط به عهده مشترك ميباشد.
 -٤-٧مشترك )مستاجر  ،صاحب خط( حق فسخ يكطرفه و جمعآوري رانژه خط موضوع قرارداد ،از روي تجهيزات شركت و از طريق شركت مخابرات را ندارد.
ماده : ٨رسيدگي به شكايتها

مشترك ميتواند در صورت داشتن شكايت ،به وبسايت شركت به آدرس  www.mabnatelecom.comمراجعه و شكايت خود را در سامانه شكايات ثبت
نمايد و يا با تلفن سراسري  ١٥٣٣تماس بگيرد .در صورت بروز هرگونه اختﻼف بين طرفين قرارداد و عدم رفع مشكل از طريق مﺬاكره و گفتگوي دوجانبه ،مشترك
ميتواند موضوع را به سازمان از طريق مراجعه به سايت  www.195.irيا تماس با تلفن گوياي  ١٩٥يا شماره پيامك  ٦٠٠١٩٥و يا آدرس ايميل
 ١٩٥@ ict.gov.irمنعكس و اقدام به ثبت شكايت نمايد.
ﻻزم به ذكر است پس از ثبت درخواست از طريق سايت شركت و سازمان ،سيستم يك شماره پيگيري در اختيار مشترك قرار داده كه مشترك ميتواند از طريق
لينكهاي مﺬكور پيگيريهاي ﻻزم را انجام دهد.
تبصره :مراجعه به سازمان در اين خصوص مانع طرح دعوا در مراجع قضايي نميباشد.
ماده  :٩وضعيت اضطراري

 -١-٩وضعيت اضطراري پيشبيني نشده و غير قابل پيشگيري تنها در صورتي از شركت و مشترك سلب مسئوليت ميكند كه فرا ارادي باشد.
 -٢-٩در صورت بروز وقفه غير مجاز در ارايه خدمات ،شركت ميباي ست بي درنگ ،كليه اقدامات ضروري براي اعاده د ستر سي به خدمات و به حداقل ر ساندن
پيامدهاي عدم دسترسي مشتركين به خدمت را انجام دهد.
 -٣-٩در صورت بروز وضعيت اضطراري ،شركت همزمان با انجام كليه اقدامات ضروري ميبايست نسبت به اطﻼع رساني آني به مشتركين اقدام نمايد.
 -٤-٩عدم امكان انجام تعهدات موضوع قرارداد توسط شركت كه به موجب وقوع بﻼياي طبيعي كه ناشي از عدم رعايت استانداردهاي ايمني در تأسيس و نصب
و بهره برداري از تجهيزات شبكه باشد ،مشمول اين ماده نميشود و به عنوان قصور از تعهدات شركت تلقي خواهد شد.
ماده  :١٠كليات قرارداد

اين قرارداد در  ١٠ماده و در  ٢نسخه تنظيم ،امضا و مبادله گرديد كه هر نسخه حكم واحد را دارا ميباشد.

نام و امضاي مشترك

نشاني:

تهران ،خيابان سهروردي شمالي ،خيابان شهيد محبي ،پﻼك  ،١٣تﻠﻔﻦ ٠٢١-١٥٣٣

مهر و امضاي شركت
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