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 ات رادیوییاز سازمان تنظیم مقررات و ارتباط 100-95-20( به شماره .Servcoپرداز دارنده پروانه ارائه خدمات اینترنت ثابت )شرکت مهندسی صفرویک

 021-48650؛ تلفن: 8انیذ، پالک بست پآدرس: فلکه دوم صادقیه، بلوار فردوس شرق، خیابان وفاآذر شمالی، بن

 SA-F-0224کد فرم: 

 0-0شماره بازنگری: 

 

 "بسمه تعالی "

 : طرفین قرارداد1 ماده

دارنـده پروانـه ایجـاد و بهـره بـرداری از شـبکه ارتباطـات ثابـت  145289این قرارداد بین شرکت مهندسی صفرویک پرداز بـه شـماره ثبـت: 

(servco بـه شـماره )رایانامـه ، از سـازمان تنظـیم مقـررات و ارتباطـات رادیـویی  100-95-20.ir1-0info@ با مدیر  02148658201 ، نمـابر

مـورخ  139930400901105279 که مطابق با آخرین روزنامه رسمی به شـماره 10101882239با شماره ملی  مجید فتاحی اردکانیعاملی 

 2، واحد 8، بلوار فردوس شرق، خیابان وفا آذر شمالی، بن بست پانیذ، پالکدارای حق امضاء می باشد، به نشانی تهران، فلکه دوم صادقیه 30/09/1399

( که My.0-1.irدر سایت و پنل صفرویک به نشانی) مندرج در فرم ثبت نام  از یک طرف و متقاضی با مشخصات 021-48650، به شماره سراسـری 

   شود. می از طرف دیگر، با شرایط ذیل منعقد  از این پس مشترک نامیده می شـود

 تعاریف:    

 ارتباطات  و مقررات تنظیم کمیسیون کمیسیون: -1-1

   رادیویی ارتباطات و مقررات تنظیم سازمانسازمان:  -1-2

 .  شود می نامیده "شرکت"قرارداد این در پس این از که باال مشخصات شرح بهصفرویک پرداز  های داده انتقال شرکتسرویس دهنده:  -1-3

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

 ریز هـا، بصورتحسـا ها، رسانی اطالع به دسترسی که باشد می ir.48650 آدرس به مشترک برای خدمات درگاه :پنل کاربري، حساب کاربري -1-5

 .  است پذیر امکان آن طریق از سرویس تمدید و شارژ سرعت، ستت انجام و مصرف

 .  دهد می را شرکت سایت طریق از نام ثبت امکان مشترک به که سرویس، درخواست فرم فرم ثبت نام: -1-6

    . میباشد شرکت مالکیت تحت که ارتباطی خطوط و تجهیزات کلیه: شبکه شرکت -1-7

   .شود می انجام ساعت 24 مدت ظرف حداکثر که شرکت شبکه با مشترک نتلف ارتباط برقراری رانژه: -1-8

 .  شرکت شبکه با ارتباط برقراری و مشترک سرویس اندازی راه و تحویل: دایري سرویس -1-9

 های گره بین اتصال رنظوم به و کند می پیدا اختصاص ای رایانه های شبکه تجهیزات به که است عددی برچسب اینترنت، پروتکل نشانی: IPنشانی  -1-10

 .  شود می استفاده شبکه

  .هستند مسیریابی قابل اینترنت جهانی شبکه در که IP های نشانی: IPنشانی هاي عمومی  -1-11

 نظر در( طالعاتا ملی شبکه و سازمانها داخلی شبکه مانند) خصوصی ههای شبک برای که است IP های نشانی از ای بازه: IPنشانی هاي خصوصی  -1-12

  .است شده گرفته

 .  دهد می تحویل مشترک به نقطه آن در را خود خدمات شرکت که محلی مکان دریافت خدمت: -1-13

  .اشدب می مکاتبات دریافت جهت شرکت به مشترک سوی از شده اعالم سکونت، محل نشانی آخرین مشخصات معنای به اقامتگاه اصلی: -1-14

 .  باشد می هفته روز 7 در و ساعته 24 صورت به پشتیبانی با ارتباط جهت02148650ستما شمارهشماره تماس:  -1-15

   .ir1-0www. ینشان به شرکت رسمی سایت وب سایت: -1-16
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 : موضوع قرارداد2ماده 

 :  از عبارتست

ه در کرم ثبت نام فندرج در مشبکه شرکت و بهره برداری از خدمات اینترنت با استفاده از فناوری بی سیم مطابق با نوع در خواست مشترک اتصال به  -

 خدمات پشتیبانی مرتبط با آن.   ارائهپنل کاربری به تایید مشترک رسیده است و 

 : مدت زمان قرارداد   3ماده   

 بر دهش انتخاب سرویس اشتراک دوره اساس آن بر و پایان شرکت شروع شبکه با اتصال اولین از زمان و شمسی ماه اساس بر این قرارداد زمان مدت -3-1

   . باشد می دقیقه و ساعت برحسب کاربری، پنل اطالعات و سرویس اشتراک درخواست فرم قبط

 اعالم از پس ساعت 72 مدت ظرف حداکثر شرکت باشد، داشته را سرویس حضوری تحویل و نصب کارشناس اعزام درخواست مشترک صورتیکه در -3-2

 را قرارداد شروع است متعهد شرکت و میدهد تحویـل و کـرده ردای و انـدازی ه را و نصـب حضوری صورت به را سرویس مشترک، به سرویس تحویل آمادگی

 آماده کارشناس ضوریح مراجعه و نصب  بـرای را ـیطحم و شـرایط مدت نای در مشترک اگر. نماید محاسبه مشترک توسط صبن صورتجلسه امضاء تاریخ از

 اعزام درخواست ترکمش درصورتیکه شـود، می گرفته نظر در شرکت سوی از سرویس تحویل آمادگی اعالم از پس ساعت 72 سرویس ریبرقرا زمان ننماید،

 نام تحویل و شترکم به سرویس تحویـل آمـادگی اعالم از پس ساعت 72 مدت فظر حداکثر باید باشد، نداشته را سرویس ضوریح تحویل و نصب کارشناس

 شده اشاره زمان در امر این انجـام عـدم صورت در نماید، برقرار را شرکت شبکه با ارتباط مشترک، به شرکت سوی از الزم اطالعات و عبور کلمه و کاربری

 .  شد خواهدظ لحا شرکت سوی از سرویس تحویل آمادگی اعالم زمان از سرویس دایری زمان مبنای رک،مشت توسط

 رسـانیاطالع مشترک به کیالکترونی صورت به شرکت توسط دوره، پایان زمان اتمام از قبل روز 3 حداقل قرارداد طبق سرویس دوره زمان پایان هشدار -3-3

 پایـان بـین، مـا فی ادقرارد قرارداد، زمان مدت پایان از پس ساعت 72 تا کاربری پنل طریق از مشترک سوی از مدیدت درخواست عدم صورت در و میشود

 .  بود خواهد جدید شرایط و زمان مشمول سرویس مجدد اندازی راه و شود می آوریع جم سرویس و شده تلقی یافتـه

 هئارا بـر بنـیم تعهـدی  شـرکت ننماید، انتخاب را خود قبلی IP خصوصی نشانی سرویس دتمدی هنگام ،IP خصوصی نشانی دارای مشترک اگر تبصره:

 .  ندارد قبلی IP خصوصی در همـانآ

 از قبـل سـاعت 48 تـا که رتیصو در. میشود منعقد اجاره، زمان مدت پایان تا تنها قرارداد این میبرند، سر به ای اجاره مکان در که مشترکینی برای -3-4

 یـا انعقـاد قـرارداد ایـن مدیدت به نسبت شرکت نماید، ئهارا شرکت به را قبلی نامه اجاره تمدید یا و یددج نامه اجاره مشترک قرارداد، زمان مدت یـانپا

 .  شود می آوری عجم سرویس و شده تلقی یافته پایان بین، ما فی قرارداد صورت این یرغ در. مینماید اقدام مشترک بـا جدیـد قـرارداد
 

 : مبلغ قرارداد  4ماده   

 و کمیسـیون مصـوب هـای  ـهتعرف مطابق را خدمات هزینه دوره یا ماه هر ابتدای در دو، ماده در مندرج خدمات از برداری بهره ازغآ از قبل یداب مشترک

 .  ردازدپب درخواستی سرویس براسـاس

 237 شـماره ـهجلس 1 شماره مصوبات) ونکمیسی مصوبات با مطابق سرویس درخواست فرم رد مندرج درخواستی سرویس براساس قرارداد کل غمبل -4-1

 احتسـاب با و( میشود تصویب آینده در که است مصوباتی سایر یا و 03/10/96 مورخ 268 شماره و21/08/1396 مورخ 266 شماره ،22/03/95 مـورخ

 درگـاه طریـق وره ازد یـا ماه هر ابتدای در استف موظ مشترک. باشد می است، رسیده ترکمش تایید به کاربری پنل در که افزوده شارز بـر مالیـات

 .  نماید پرداخت نقد صورت به  یا و واریز کاربری پنـل در الکترونیکـی پرداخـت

 باید شد،با موردنظر محل در سرویس نصب برای شرکت نماینده حضور نیازمند مشترک که درصورتی: OWAمشترك هزینه راه اندازي تجهیزات  -4-2

 کمیسیون 22/03/95 ورخم 237 شماره جلسه 1 شماره مصوبه چارچوب در شرکت نرخ مطابق اشتراک هزینه بر عالوه را انتهایی تجهیزات اندازی راه هزینه

 .   نماید پرداخت قرارداد عقد زمان در( میشود تصویب آینده در که مصوباتی سایر یا و)
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 سایر ای و) کمیسیون 22/03/95 مورخ 237 شماره جلسه 1 شماره مصوبه مطابق( تخلیه /دایری) هزینه: OWAهزینه دایري و تخلیه مشترك  -4-3

 در بار یک فقط( رخواستد رتصو در انتهایی تجهیزات اندازی راه هزینه و) اشتراک هزینه بر عالوه که باشد می( شود می تصویب آینده در که مصوباتی

 .   شود می دریافت مشترکین از ،اتصال اندازی راه هنگام

   .شدبا می آن پرداخت به ملزم مشترک و شده اضافه مذکورغ مبال کلیه به افزودهش ارز مالیات کشور، جاری مصوبات مطابق: 1ه صرتب

 و شرایط اساس بر شده، پرداخت آن اشتراک حق که ای دوره برای کاربری پنل طریق از مجدد تمدید با قرارداد این اشتراک، هزینه پرداخت با :2تبصره 

 .(باشد می موجود "کاربری پنل"  CRM سامانه در قرارداد نسخه آخرین. )گردد می تمدید جدید طضواب

 تعرفه کمیسیون، توسط نآ اعالم و تصویب زمان تا قرارداد موضوع امکانات برخی هئارا برای کمیسیون سوی از مشخص تعرفه وجود عدم صورت در :3تبصره 

 .  است االتباع الزم شرکت ایبر نماید، تصویب ای تعرفه کمیسیون صورتیکه در و شود می هئارا بازار درض تبعی وندب و شفاف مشخص، های تعرفه اساس بر آن

   

 : تعهدات شرکت  5ماده 

 .  نماید نمی مشروط دیگر مورد چند یا یک خرید به را اتتجهیز یا خدمات مورد چند یا یک ارائه شرکت -5-1

 در ـدرجمن بیـت نـرخ بـا سـرویس ارائه بـه مشـترک، شـرکت متعهـد بـه شـرکت توسـط هئارا قابـل سـرعت نسـنجی میـزا انجام امکـان به توجه با -5-2

 .  میباشد قرارداد موضوع

 .  کند تنظیم را قراردادها خود بازاریابی و اتغتبلی در عالمیا ترتیب همان به که شود می متعهد شرکت -5-3

 دسـترس در ایتس وب در درج طریق از را قرارداد این موضوع خدمات ارائه به مربوط قانونی صالح ذیع مراج مصوب راتمقر و قوانین شرکت -5-4

 .   دهد می قرار مشترکین و مخاطبـان

( قبل ساعت 48 لداقح) قبلی اطالع با و کند بینی پیش شبکه عملیات هنگام در SLA تعهدات رعایت برای را الزم تمهیدات شود می متعهد شرکت -5-5

 بار یک حداکثر ماه در آن تعداد و شود می انجامح( صب 6 تا 2 ساعت)  ترافیک کم های زمان در Down Time عملیات. کند تعیین را Down Time زمـان

 .  است

 کمیسـیون( عـدیب مرتبط جدید مصوبات سایر و) 177 شماره مصوبه ضوابط مطابق( SLA) خدماتح سط توافقنامه اجرای و هئاار به متعهد شرکت -5-6

   .باشد می اجرا قابل سرویس تحویل و قرارداد امضای زمان از( SLA) خدماتح سط توافقنامه بندهای وتمام بـوده

ظ فح منظور به و هنمود اقدام SLA تعهدات تحقق برای الزم تمهیدات بینی پیش به نسبت شترک،م به خدمات ارائه از قبل شود می متعهد شرکت -5-7

 وصول صورت رد نینچهم. کند حاصل اطمینان سرویس اندازی راه از پیش مشترک خط بر نویز وجود عدم از قرارداد، موضوع خدمت سطوح کیفیـتو

 .   نماید اقدام مزبور، اختاللع رف خصوص در شترک،م خط بروی نویز وجود بر مبنی مشترک سـوی ازش گـزار

 مجبـور سـازمان اعالم اساس رب اینکه مگر؛ داد نخواهد قرارداد در مقرر شرایط در ییریغت انتخابی، خدمت اشتراک رهود پایان تا شود می متعهد شرکت -5-8

 مشترک اختیار در راردادق فسخ یا ادامه خصوص در گیری تصمیم و برسد مشترک اطالع به باید جدید شرایط نیز مورد این در که باشد ییراتغت اعمال بـه

 .  باشد

 اینـارو نفـوذ اعمـال بعـدها اینکه مگر؛ ندارد ولیتیئمس قرارداد این بر ثرؤم مقررات و قوانین در ییراتغت و ذیصالحع مراج تصمیمات قبال در شرکت -5-9

 .  سدبر اثبات بهش موردنظر احکام درتصویب آن

 شدن االجرا مالز از بلق روز14 حداقل سازمان، یدئتا از پس شد،اب ضروری قرارداد متن در ییراتغت ایجاد یا اصالحات شرکت، تشخیص به هچچنان -5-10

 یا و کتبی ورتص هب را خود اعتراضات تواند می مذکور مدت طی در مشترک و نموده اقدام مشترک به الکترونیکی یا و کتبی نسخه تحویل به نسـبت

 .الم نماییدکت اعبه شر 021 48658201نمـابر یا  info@0-1.ir ایمیل طریـق از الکترونیکـی
   .است ییراتغت اعمال جهت مشترکین رضایت کسب بهف موظ شرکت قبلی، قراردادهای خصوص در: 4تبصره 
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 ایـن موضـوع دماتخـ بـه دسترسی از را مشترکین کند، می معین قرراتم و قانون که مواردی در جز به شرایطیچ هی تحت شود می متعهد شرکت -5-11

 .  نکند محدود یا محروم قـرارداد

 سـازی آگاه به سبتن باشد، آگاه رخداد این از و کند تهدید قرارداد موضوع خدمات طریق از را مشترکین آسیبی هچچنان شود می متعهد شرکت -5-12

 .  کند اقدام ها آن به گیرانهپیش رهنمودهای ارائه و مشـترکین

 جهت شترکینم به شود می متعهد و است مشترکین خصوصی حریم و ارتباطات و کینترمش اطالعات و ها داده محرمانگیظ حف بهف موظ شرکت -5-13

 به را کافی رسانی اطالع تهدیدها زا ناشی احتمالی های آسیب و اطالعات آوری فن و ارتباطی خدمات با متناسب شخصیشان اطالعات و ها داده از صـیانت

 .  آورد عمل

 مشـترکین خصـیش ارتباطـات و هـا ه داد بـه یرمجـازغ دسترسی موجب خدمات، کارکردهای بر نظارت ونههرگ اعمال که شود می متعهد شرکت -5-14

 .  است الزامی حوزه این به ناظر قانونی مقررات رعایت و نیسـت

  .شود رسانده مشترکین اطالع به رایگان طور به کامل، جزییات با و مناسب نحو به باید خدمات نرخ و مشخصات -5-15

 راه و نصـب بـر ینـمب مشـترک درخواست صورت در و بوده قرارداد موضوع مطابق مشترک به اینترنت به دسترسی خدمات ارائه به متعهد شرکت -5-16

 از ـیونکمیس مصـوبه قطبـ انتهـایی تجهیـزات انـدازی راه هزینـه. اسـت مشترک انتهایی تجهیزات اندازی راه و نصب بهف موظ شرکت خدمت، انـدازی

   .شود می تنظیم مشترک با قرارداد موضوع خدمات تحویل جلسه صورت و اخـذ مشـترک

 تـا کنـد گهـدارین مشـترکین قـرارداد انپایـ از پـس ماه شش تا را خدمات کیفیت های شاخص به مربوط اطالعات و ها داده استف موظ شرکت -5-17

 .  باشد داشته را خدمات کیفیت کاستی یا نبود بر مبنی ها آن سوی از شده مطرح ادعاهای به پاسخگویی امکـان

 و نمایـد فـراهم ار ادقرارد موضوع خدمات هفته، در روز( 7) هفت و روز شبانه در ساعت( 24) چهار و بیست صورت به وقفه، بی است متعهد شرکت -5-18

 .  کند فراهم تعطیل ایام و تههف ایام تمام در و روزی شبانه صورت به را خود ترکینمش به پاسخگویی و 02148650 شماره طریق از تلفنی پشتیبانی امکانـات

 سـاعات در ، ت دارنـدتجهیـزا نصب محل یا مشترک محل یا مخابراتی مراکز در فیزیکی عملیات به نیاز که فنی عیوبع رف و حضوری پشتیبانی: 5تبصره 

   .است حل و بررسی قابل اداری

 .  مایدن اقدام اشکالع رف به نسبت وقت اسرع در مشترک،ش گزار حسب ارتباطع قط یا و اختالل بروز صورت در میگردد دمتعه شرکت -5-19

 سمت یرهغ و شیک کابل آن، تجهیزات و رایانه( سانترال) مرکزی نتلف دستگاه ساختمان، داخل کشی سیم قبال در ولیتیئمس گونهچهی شرکت -20-5

 .  ندارد مشترک

   

  : تعهدات مشترك6 ماده

 پایبند قرارداد در مقرر اعدمو به و کند اقدام ها آن گزینش به نسبت ها هزینه پرداخت نحوه و خدمات بهای از کامل آگاهی با شود می متعهد شترکم -6-1

 .  باشد

 و صادر ربط ذیع مراج ویس از که هایی ستورالعملو د با موضوع قرارداد مرتبط ایران اسالمی مقررات جمهوری و قوانین شود کلیه متعهد می مشترک -6-2

    .نماید رعایت را است شده رسانی اطالع ربط ذی مبادی سایر یا شرکت رسانی اطالع پایگاه طریق از و شدهغ ابال

    .است خدمات فسخ به مجاز تشرک صورت این یرغ در. نماید خودداری یرغ به شرکت به متعلق تجهیزات و امکانات واگذاری از میشود متعهد مشترک -6-3

 سطتو امتیاز انتقال روال از ارجخ و یرغ به ها آن به شده هئارا خدمات و امکانات سایر و باند پهنای ارتباطی مدارات و لینکها و خطوط واگذاری هرگونه -6-4

 و بوده ممنوع عنوان هر تحت و شکل هر به( اپراتوری هایشرکت مشابه فعالیت) سایرین به عمومی صورت به آنها از بخشی یا تمامع توزی نینچهم و کتشر

 .  باشند یم( سازمانی موریتأم یا کار به الغاشت زمان در) خود کارمندان یا و خود توسط مذکور خدمات و خطوط از استفاده به مجاز صرفاً مشترکین

 تمامی رعایت به منوط و تحصیل محل مکان در آنها حضور زمان در آموزشی موسسات سایر و ها دانشگاه دانشجویان یا و محصلین به سرویس ارائه: 6تبصره 

   .باشد میع بالمان موارد

 حداقل مدت برای نآ ذخیره و کاربران فعالیت  LOG و CDR و هویتی مشخصات ثبت شده، ارائه خدمات و خطوط سازمانی درونع توزی صورت در :7تبصره 

   .است ضروری صالح ذیع مراج به ارائه جهت سال یک
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 .  است آنها بامتیاز صاح و مشترکین عهده بر صرفاً شده ارائه خدمات و خطوط از مقررات و قوانین با ایرغم و سوء استفاده هرگونه عواقب ولیتئمس -5 -6

 .  باشند نمی شده واگذار اینترنت و دیتا بسترهای از تلفن خطوط ترافیک انتقال به مجاز مشترکین -6 -6

   .یردگ نمی بر در محلی شبکه و ساختمان محدوده در را سساتؤم و شرکتها و ها سازمان( PBX) داخلی تلفن خطوط محدودیت این :8تبصره 

 ترمینالهای رودگاهها،ف تفریحی، مراکز پارکها، قبیل از) عمومی های مکان در نتاینترع توزی جهت حقوقی مشترکین از برخی نیازمندی صورت در -7 -6

 و پذیرفته صورتق فو اماکن نمتولیا به شرکت مدیریت و ولیتئمس تحت اقدام این است الزم دیگر،ش رو هر یا و WIFI بستر از استفاده با...(  و ریب مسافر

 ذخیره و ثبت هویت، زاحرا نحوه نینچهم و امنیتی سیاستهای اعمال کنترلی، پیوست تامین جهت شرکت بین الزم هماهنگی نیز اجرا و طراحی مراحل در

 .  بود خواهد رکمشت عهده به آن تبعات و ها ولیتئمس کلیه و بودهف تخل عمل این اینصورت یرغ در. آید عمل به کاربران فعالیت LOG و مشخصات

 10 مهلت با خطارا ورصد به نسبت مشترک توسط 7-6 تا 5-6 بندهای مفاد از تخطی موارد از اطالع و مشاهده صورت در یتواند م شرکت است بدیهی -8 -6

 معرفی نینچهم وف تخل مواردع رف زمان تا سرویس هئاراف توق و خطوطع قط به ملزمف تخلع رف عدم صورت در و نموده اقدامف تخل مواردع رف جهت روزه

 .  است ذیصالحع مراج به خاطی مشترک

 دهد، اطالع شرکت هب را خود جدید اطالعات( الکترونیکی پست رسآد و تلفن شماره نشانی،) تماس مشخصات ییرغت صورت در شود می متعهد مشترک -6-9

 عهده بر است، یسانر اطالع متضمن که مواردی از اطالع عدم ولیتئمس مشترک، با تماس برقراری در مشکلی هرگونه بروز و رسانیاطالع عدم صورت در

 .   بود خواهد مشترک

 سمت اطالعات و ها تمسیس از حفاظت و نماید اقدام خود سرویس ورود رمز ییرغت به نسبت شرکت، هشبک با ارتباط اولین از پس استف موظ مشترک -6-10

    .نماید نگهداری مناسب نحو به عبور رمز و کاربری نام از باید مشترک و استش خود عهده بر مشترک

 هر در IP صوصیخ های نشانی دارای هایسرویس به نیاز ورتص در و است( Dynamic) یرغمت صورت به IP عمومی های نشانی دارای سرویسها کلیه-6-11

 .  پذیراست امکان امکانات، وجود و مربوطه هزینه پرداخت با زمان

 عرف از خارجظ الفا ای و نابهنجار رفتار مشاهده که درصورتی و شود می ضبط ترکمش با برقرارشده مکالمات تمامی رجوع ارباب تکریم منظور به -6-12

 .  دارند ار کشور قوانین مطابق موضوع پیگیری و شده ضبط مکالمه قراردادن مستند حق طرف دو مشترک، یا و شرکت کارکنان سوی از جامعه

  .ایندنم استفاده شرکت توصیه مورد اتتجهیز انواع از یکی از از تواند می مشترک و باشد نمی اجباری شرکت ازت تجهیزا خرید -6-13

 شرکت عهده از آن ولیتئمس و میباشد  محصول کننده گارانتی عهده به است شده خریداری شرکت از که هم یتجهیزاتش فرو از پس خدمات :9 تبصره

  .است خارج

 تعرفه طبق زینهه کسر شامل شود، منصرف نظر مورد سرویس درخواست از( استفاده اولین از قبل تا) یبرقرار از بعد OWA مشترک که درصورتی -6-14

   .بود خواهد آن پرداخت به ملزم و شد خواهد سازمان مصوب های

 پست نشانی یا پیامک بیلق از رسانی اطالعق طر سایر یا و کاربری پنل طریق زا آنها مانند و دوره حساب صورت شامل مشترک با شرکت مکاتبات کلیه-6-15

 تبعـات و اسـتح حیصـ گردیـده، درج سـرویس درخواسـت فـرم در که ایشان به متعلق اطالعات که میکند تایید مشترک. شد خواهد انجام الکترونیک

 .  بود خواهد برده نام عهده برح ناصحی اطالعات انعکـاس

 نسبت تا داده اطالع شرکت هب را مراتب باید نماید، آنجا تخلیه به اقدام دلیلی هر به و باشد مستاجر سرویس از استفاده محل در مشترک صورتیکه در -6-16

 .  است مشترک عهده بر ان از حاصل های مسوولیت کلیه صورت این یرغ در شود، اقدام سرویسع قط ـهب

 شرایط بودن دارا صورت در بل،ق از مانده احتمالی حجم و زمان باشد، داشته مکان نقل قراداد، زمان مدت پایان از زودتر دلیل هر به مشترک اگر  :10 تبصره

   .بود خواهد انتقال قابل جدید، سرویس و مکان به  انتقـال

 . است پذیر امکان رخواستید سرویس التفاوت مابه پرداخت با و بیشتر ریالیش ارز با های سرویس به ارتقا جهت صرفا قرارداد مدت در سرویس ییرغت -6-17
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 : شرایط فسخ قرارداد  7 ماده

ف مکل شرکت و نماید قداما قرارداد فسخ به خود کاربری پنل از درخواست ارائه با یستیبا می خدمات، دریافت از انصراف به تمایل صورت در مشترک -7-1

 صـورت در است بدیهی. دنمای اقدام وی با قرارداد فسخ و فسخ مراحل کلیه انجام به نسبت مشترک، فسخ عالما تاریخ از هفته یک مدت ظرف اسـتحداکثر

 یا و فسخ نینچهم. شد اهدنخو داده عودت مشترک به قرارداد این به مربوط پرداختی هزینه قرارداد یانپا از قبل مشترک سوی از طرفه یک فسخ درخواسـت

 اسـتفاده موارد پاسخگوی دبای و نبوده اعتبار زمان مدت طول در وی تعهدات خصوص در مشترک های ولیتئمسع راف وجهج هی به ل،دلی هر به قرارداد اتمام

   .باشد شده فسخ قرارداد زمان طـولمدت در مجـاز یـرغ

 می مشترک نماید، اقدام( SLA تعهدات به محدود نه و مانند) قرارداد این نظر مورد معیارهای با خدمات ارائه به نسبت باشد نتوانسته شرکت هچچنان -7-2

 تـاریخ از هفتـه یـک فتاییـد، ظـر صـورت در و موضوع بررسی از پس استف مکل شرکت و نماید اقدام هزینه اخذ و قرارداد فسخ اعالم به توانـدنسبت

  . نماید اقدام وی با حساب تسویه به نسبت مشترک، فسـخ اعـالم

 از اعم) است شده دایر نآ روی بر قرارداد موضوع ارتباط که ثابتی تلفن وضعیت در ییرغت بر مبنی مشترک سوی از درخواستی هرگونه ائهار صورت در -7-3

. ـدماین اقـدام فسـخ رخواسـتد بـه نسـبت تواند می مشترک جدید، شرایط در ارتباط برقراری امکان عدم و...(  و مکان ییرغت شماره، رییغت ییـرمالکیت،غت

 .  باشد می مشترک عهده به ارتباط آوریع جم و فسخ درخواست ارائه زمان تا قرارداد موضوع از ناشی حقوقی و مالی ولیتئمس اسـت بـدیهی

   .ندارد را شرکت تجهیزات روی از قرارداد، موضوع آوریع جم و یکطرفه فسخ حق( خط صاحب ، مستاجر) OWA کمشتر -7-4

   

   رسیدگی به شکایت ها : 8ماده 

 تلفن با یا و نماید ثبت شکایات سامانه در را خود شکایت و مراجعه .ir1-0www.رس آد به شرکت سایت وب به شکایت، داشتن صورت در میتواند مشترک

 گفتگوی و مذاکره طریق از مشکلع رف عدم و قرارداد طرفین بین اختالف هرگونه بروز صورت در. بگیرد تماس "صدای مشتری داخلی" 02148650سراسری

 آدرس یا و 600195 پیامک شماره یا 195 گویای تلفن با تماس یا .ir195www. سایت به مراجعه طریق از سازمان به را موضوع میتواند مشترک دوجانبه،

 .   نماید شکایت ثبت به اقدام و منعکس ict.gov.ir @195  ایمیل

 از میتواند مشترک که داده قرار مشترک اختیار در پیگیری شماره یک سیستم سازمان، و شرکت سایت طریق از درخواست ثبت از پس است ذکر به الزم

 .  دهد انجام را الزم های پیگیری مذکور های لینک طریق

 

 اري  : وضعیت اضطر9ماده 

 .  اشدب ارادی فرا که کند می ولیتئمس سلب مشترک و شرکت از صورتی در تنها پیشگیری یرقابلغ و نشده بینی پیش اضطراری وضعیت -9-1

 حـداقل بـه و ماتخد به دسترسی اعاده برای ضروری اقدامات کلیه ،گدرن بی بایست می شرکت خدمات، ارائه در مجاز یرغ وقفه بروز صورت در -9-2

 .  دهد انجام را خدمت به مشترکین دسترسی عدم رسـاندنپیامدهای

 .  نماید اقدام ینکمشتر به آنی رسانی اطالع به نسبت بایست می ضروری اقدامات کلیه انجام با همزمان شرکت اضطراری، وضعیت بروز صورت در -9-3

 و سیسأت در ایمنی یاستانداردها رعایت عدم از ناشی که طبیعی بالیای قوعو موجب به که شرکت توسط قرارداد موضوع تعهدات انجام امکان عدم -9-4

 .  دش خواهد تلقی شرکت تعهدات از قصور عنوان به و شود نمی ماده این مشمول باشد، شبکه تجهیزات از برداری بهره نصـبو
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 021-48650؛ تلفن: 8انیذ، پالک بست پآدرس: فلکه دوم صادقیه، بلوار فردوس شرق، خیابان وفاآذر شمالی، بن

 SA-F-0224کد فرم: 

 0-0شماره بازنگری: 

 

 : کلیات قرارداد  10ماده 

   .باشد می دارا را واحد حکم نسخه هر که گردید مبادله و امضا ظیم،تن نسخه 2 در و تبصره 10، ماده 10 در قرارداد این

   

  

 مشترك

 ..آقاي/خانم................ 

                           

 اردکانی مجید فتاحیآقاي 

 ت مدیرهو عضو هیئ مدیر عامل

 
 خانم آسیه مددي

 عضو هیئت مدیره

 


