قرارداد ارايه خدمات اينترنت پر سرعت ADSL
اين قرارداد بين شركت پيشگامان توسعه ارتباطات به شماره ثبت  ،4256كد اقتصادي  611512462114 :دارنده پروانه ايجاد و بهره برداري از شبكه ارتباطات ثابت( )FCPبه شماره  111- 46-11از
 ،5شـماره تفنـن 55262 :كدپسـتي  ، 1415444525شـماره تمـا :

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ،به نشاني تهران  ،خيابان شـريعتي ،باالتر از خيابان دولت  ،بن بست فيـــروزه  ،پـ

 151-55262نمابر  ، 151-55411166 :رايانامه  info@pishgaman.net :و مشخصات نام و نام خانوادگي و شماره شناسنامه و كدمفي صاحبان امضا از يك طرف و مشتر

با مشخصات ياد شـده

در فرم ضميمه شماره يك ،از طرف ديگر و با شرايط ذيل منعقد مي گردد .
ماده  :1تعاريف
 -1-1کميسيون :كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات
 -5-1سازمان :سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي
 -5-1سرويس دهنده :شركت پيشگامان توسعه ارتباطات (سهامي خاص) كه از اين پس در اين قرارداد "شركت" ناميده ميشود.
 -6-1مشترك :هر شخص حقيقي و يا حقوقي است كه به عنوان كاربر نهايي به موجب اين قرارداد از خدمات موضوع قرارداد استناده مي نمايد.
 -2-1پهناي باند :نرخ انتقال داده بر اسا

ظرفيت كانال انتقال تخصيص داده شده به مصرف كننده با واحد كيفو بيت بر ثانيه( )Kbps

 -4-1دوره اشتراك :مدت زمان سرويسي كه مشتر

انتخاب نموده ،بر اسا

 -1-1ترافيك ماهيانه :ميزان اط عات قابل مبادله توسط مشتر

دوره هاي يك ماهه( 51روز كامل ) محاسبه شده و از زمان اولين ارتباط آغاز مي گردد.

در طول يك دوره با واحد GB

 -1-1شبكه شرکت  :شامل زير ساخت و تجهيزات خطوط پر سرعت است كه تحت مالكيت شركت بوده و با نظارت وي اداره و نگهداري مي شود.
-4-1ترافيك اضافه :منظور از ترافيك اضافه  ،ترافيك اضافه خريداري شده به غير از ترافيك اصفي سرويس اينترنت مشتر
-11-1رانژه :برقراري ارتباط تفنن مشتر

مي باشد.

با اسپفيتر شركت را ،رانژه كردن گويند.

 -11-1نشانی  :IPنشاني پروتكل اينترنت ،برچسب عددي است كه به تجهيزات شبكه هاي رايانهاي اختصاص پيدا ميكند و به منظور اتصال بين گرههاي شبكه استناده مي شود .
 -15-1نشانیهاي عمومی  :IPنشانيهاي  IPكه در شبكه جهاني اينترنت قابل مسيريابي هستند.
 -15-1نشانیهاي خصوصی  :IPبازهاي از نشاني هاي  IPاست كه براي شبكههاي خصوصي (مانند شبكه داخفي سازمانها و شبكه مفي اط عات) در نظر گرفته شده است.
 - 16-1دايري سرويس  :تحويل و راه اندازي سرويس مشتر

و برقراري ارتباط با شبكه شركت است.

-12-1آستانه استفاده مصرف منصفانه :حداکثر حجم مصرفي تعيين شده از سوي شرکت در هريک از سرعتهاي تعيين شده ،به نحوي که ترافيک داخلي حداقل دو برابر ترافيک بين الملل ميباشد.
 -11-1ترافيک داخلي :هر ترافيک با ميزباني در داخل کشور است.
 -11-1ترافيک اضافي  :ميزان ترافيکي که مشترک مي تواند عالوه بر ترافيک آستانه مصرف منصفانه  ،به صورت مجزا خريداري و در مدت قرارداد مصرف نمايد.
 -11-1سرعت پايه :سرعتي است که پس از اتمام حجم مصرف منصفانه مشترک در يک ماه ،سرويسدهي بر مبناي آن براي هر دو نوع ترافيک داخل و بينالملل ادامه خواهد يافت و حداقل ميزان تعيين شده برراي آن
سرعت  121کيلو بيت بر ثانيه است.
 -11-1مکان دريافت خدمت  :محلي که شرکت خدمات خود را در آن نقطه به مشترک تحويل مي دهد و قابل تغيير نمي باشد
 -22-1پنل کاربری ،حساب کاربری :درگاه خدمات براي مشترک به آدرس  ----------------ميباشد که دسترسي به اطالعرسانيهرا ،صورتحسرا هرا ،ريرز مصررف و انجرام تسرت سررعت از طرير آن
امکانپذير است.

ماده  :2موضوع قرارداد
عبارت است از اتصال به شبكه شركت و بهره برداري از خدمات اينترنت پرسرعت با استناده از فناوري  ADSLاز طريق بستر سيم مسي از طريق خط تفنن به شماره  ................................و با

نرخ بيت  ----------------------بصورت غير اختصاصي و نامتقارن ،در چارچوب مصوبات شماره  544و  541كميسيون (وساير مصوبات جديد و بعدي )
تبصره :1كفيه ضمائم جزو اليننك قرارداد مي باشد .
ماده  :3مدت زمان قرارداد
اين قرار داد در تاريخ  ..................................تنظيم و زمان قرار داد به مدت .........ماه هجري خورشيدب برطبق فرم سرويس درخواستي مشتر

( ضميمه شماره  )5مي باشد كه با اولين اتصال به شبكه

شركت ،برحسب ساعت و دقيقه شروع مي شود.
تبصره :1سرويس حداكثر ظرف مدت  15ساعت پس از اع م رانژه خط تفنن توسط شركت براي مشتر

داير مي شود .در صورتيكه مشتر

ظرف اين مدت محيط را براي نصـب و مراجعـه كارشـنا

نصب و دايري سرويس آماده ننمايد 15 ،ساعت پس از اع م رانژه خط تفنن ،زمان شروع سرويس در نظر گرفته مي شود و در صورت عدم درخواسـت كارشـنا

نصـب توسـط مشـتر  ،مشـتر

بايـد

حداكثر ظرف مدت  15ساعت پس از اع م رانژه خط تفنن و دريافت نام كاربري و كفمه عبور ارتباط با شبكه شركت را برقرار نمايد ،در غير اينصورت زمان شروع سرويس همان  15ساعت پس از دريافت

نام كاربري و كفمه عبور در نظر گرفته مي شود .
تبصره  :2هشدار پايان زمان دوره سرويس طبق قرارداد حداقل  15ساعت قبل از اتمام زمان پايان دوره ،توسط شركت از طريق پيامك به تفنن همراه اع م شده از سـوي مشـتر
رساني مي شود و در صورت عدم درخواست تمديد از سوي مشتر
عوامل فروش شركت و به ص ورت تما

بـه مشـتر

اطـ ع

از طريق پنل كاربري (سامانه مشتريان) اين اط ع رساني مجدداً  15ساعت پس از ارسـال پيامـك و در روز پايـان سـرويس ،از طريـق

تفنني و يا ارسال پيامك صورت مي پذيرد  .در صورت عدم ارايه درخواست تمديد توسط مشتر  ،قرارداد في ما بين ،پايان يافتـه تفقـي شـده و سـرويس جمـ

آوري مي شود و راه اندازي مجدد سرويس مشمول زمان و شرايط جديد خواهد بود.

ماده  -4مبلغ قرارداد :
مشتر بايد قبل از آغاز بهره برداري از خدمات مندرج در ماده دو ،در ابتداي هر ماه يا دوره ،هزينه خدمات را مطابق تعرفه هاي مصوب كميسيون و براسا
درخواستي بپردازد.
 -1-6هزينه اشتراك :هزينه اشترا

و استناده دوره اي از خدمات موضوع قرارداد بر اسا

سرويس

تعرفههاي مصوب شركت و در چارچوب مصوبات شماره  1جفسه شماره 551مورخ ،42/15/55

شماره  544مورخ 44/11/51و شماره  541مورخ  44/11/15كميسيون (و ساير مصوبات جديد بعدي) است كه با توجه به شيوه فروش (پيش پرداخت) در زمان عقـد قـرارداد بـه صـورت
كامل از مشتر دريافت ميشود .مبفغ كل قرارداد با احتساب ماليات بر ارزش افزوده بوده كه مشتر متعهد است مبفغ قرارداد را در اسرع وقت از طريق يكي از درگاههـاي الكترونيـك
اع مي در سامانه شركت پرداخت نمايد .همچنين ضروري است در صورت پرداخت نقدي به شماره حساب اع مي در سامانه ،شركت را از واريز وجه مطف نمايد.
 -5-6هزينه راه اندازي تجهيزات مشترك :در صورت درخواست مشتر

است كه در اين صـورت

براي راه اندازي تجهيزات انتهايي (مودم) از سوي شركت ،هزينه آن به عهده مشتر

تعرفه راه اندازي خدمت ،مطابق مصوبه شماره  1جفسه شماره  551مورخ  42/15/55كميسيون (و يا ساير مصوباتي كه در آينده به تصويب خواهدرسيد) ،برابر  121.111ريال بـوده و در
صورت درخواست مشتر  ،شركت موظف به نصب و راه اندازي تجهيزات انتهايي مشتر (برروي يك سيستم )خواهد بود .بديهي است در غير اين صورت مشخصات ارتبـاط (شـامل نـام
كاربري ،كفمه عبور) به مشتر در زمان عقد قرارداد اع م و زمان شروع سرويس حداكثر يك هنته پس از زمان اع م رانژه خـط تفنـن توسـط مخـابرات در نظـر گرفتـه شـده و ارتبـاط
مشتر راه اندازي شده تفقي مي گردد .
 -5 -6هزينه دايري و تخليه :مطابق مصوبه شماره  1جفسه شماره  551مورخ  42/15/55كميسيون (و يا ساير مصوباتي كه درآينده به تصويب خواهدرسيد) ،هزينه رانژه مخابرات (دايري
و تخفيه) برابر151.111ريال بوده و اين هزينه ع وه بر هزينه اشترا و راهاندازي اتصال ،فقط يكبار در هنگام عقد قرارداد از مشتركين دريافت ميشـود .بـديهي اسـت در صـورت عـدم
پرداخت هزينه مذكور از سوي مشتر اين هزينه در هنگام درخواست جم آوري از سوي شركت مطالبه و مشتر مفزم به پرداخت آن قبل از جم آوري است.
 -6-6مطابق مصوبات جاري كشور ،ماليات بر ارزش افزوده به كفيه مبالغ هزينه هاي مذكور اضافه شده و مشتر
 -2-6هزينه هر آدر

خصوصي  IPدر صورت درخواست مشتر

تبصره:1صدور صورت حساب و گزارشات مالي مشتر
تبصره  :2در صورت نياز ،مشتر

مفزم به پرداخت آن براي هر دوره اشترا

ميباشد

برابر با مناد و تعرفه مصوبه شماره  5جفسه  111كميسيون ارايه ميگردد.

از طريق پنل كاربري به آدر

مي تواند نسبت به خريد ترافيك اضافي بر اسا

 .........................قابل دستر

مي باشد.

مصوبات كميسيون اقدام نمايد.

تبصره  :3با پرداخت هزينه اشترا  ،اين قرارداد خود به خود براي دوره اي كه حق اشترا

آن پرداخت شده ،تمديد مي گردد.

تبصره  :4درصورت اتمام ترافيك آستانه مصرف منصنانه ،پس از اط ع رساني به مشتر  ،سرعت سرويس به سرعت پايه تغيير مي يابد و بازگشت آن به سرعت اوليه منوط به اتمام دوره يك
ماهه برقراري سرويس و شروع مجدد ترافيك مصرف منصنانه دوره يك ماه بعدي و يا خريد ترافيك مازاد بصورت پيش پرداخت از طريق پنل كاربري مشتر

ميباشد.

 -4-6هزينه خريد حجم اضافه ترافيك بين الملل و داخلی:
چنانچه مشترک از آستانه استفاده مصرف منصفانه عبور کند ،شرکت مي تواند نسبت به اعمال سياست استفاده منصفانه اقدام و پس از اطالع رساني به مشترک نسبت به کاهش سرعت کاربر تا حداقل
سرعت  121 Kbpsاقدام نمايد و يا آنکه مشترک ميتواند از طري پنل کاربري و يا هر روشي ک ه از سوي شرکت امکان آن فراهم شده است ،نسبت به خريد حجم ترافيک اضافي داخلي و بين الملل
اقدام و هزينه آن را براساس مصوبات کميسيون پرداخت نمايد
ماده  :5تعهدات مشترک
 -1-2مشتر

متعهد مي شود با آگاهي كامل از بهاي خدمات و نحوه پرداخت هزينه ها نسبت به گزينش آنها اقدام كند و به مواعد مقرر در قرارداد پايبند باشد .

 -5-2مشتر

متعهد مي شود كفيه قوانين و مقررات جمهوري اس مي ايران مرتبط با موضوع قرارداد و دستورالعمل هايي كه از سوي مراج ذيربط صادر و اب غ شـده و از طريـق پايگـاه اطـ ع رسـاني

شركت يا ساير مبادي ذيربط اط ع رساني شده است را رعايت نمايد .
 -5-2مشتر

متعهد مي شود از واگذاري امكانات و تجهيزات متعفق به شركت ،به غير خودداري نمايد .در غير اين صورت دارنده پروانه مجاز به فسخ خدمات مي باشد .

 -6-2هرگونه واگذاري خطوط و لينك ها و مدارات ارتباطي پهناي باند و ساير امكانات و خدمات ارايه شده به آنها به غير و خارج از روال انتقال امتياز توسط شركت و همچنين توزي تمـام يـا بخشـي از
آنها به صورت عمومي به سايرين ( فعاليت مشابه شركتهاي اپراتوري) به هر شكل و تحت هر عنوان ممنوع بوده و مشتركين صرفا مجاز به استناده از خطوط و خدمات مذكور توسط خود و يا كارمنـدان
خود ( در زمان اشتغال به كار يا ماموريت سازماني) مي باشند.
تبصره  : 1ارايه سرويس به محصفين و يا دانشجويان دانشگاه ها و ساير موسسات آموزشي در زمان حضور آنها در مكان محل تحصيل و منوط به رعايت تمامي موارد ب مان مي باشد.

تبصره  : 2در صورت توزي درون سازماني خطوط و خدمات ارايه شده  ،ثبت مشخصات هويتي و  CDRو  LOGفعاليت كاربران و ذخيره آن براي مدت حداقل يك سال جهت ارايه به مراج ذي
ص ح ضروري است.
 -2-2مسئوليت عواقب هرگونه استناده سوء و مغاير با قوانين و مقررات از خطوط و خدمات ارايه شده صرفا بر عهده مشتركين و صاحب امتياز آنها مي باشد.
 -4-2مشتركين مجاز به انتقال ترافيك خطوط تفنن از بسترهاي ديتا و اينترنت واگذار شده نمي باشند.
تبصره  :اين محدوديت خطوط تفنن داخفي ) ( PBXسازمان ها و شركت ها و موسسات را در محدوده داخل كشور ( محدوده ساختمان و شبكه محفي ) در بر نمي گيرد.
ها و مراكز تنريحي و فرودگاه ها ترمينال هاي مسافربري و  ) ...با استناده از بستر

 -1-2در صورت نيازمندي برخي از مشتركين حقوقي جهت توزي اينترنت در مكان هاي عمومي ( از قبيل پار

WIFIو يا هر روش ديگر الزم است اين اقدام تحت مسئوليت و مديريت شركت به متوليان اماكن فوق صورت پذيرفته و در مراحل طراحي و اجرا نيز هماهنگي الزم بين شركت جهت تامين پيوست
كنترلي  ،اعمال سياست هاي امنيتي و همچنين نحوه احراز هويت  ،ثبت و ذخيره مشخصات و  LOGفعاليت كاربران به عمل آيد.در غيراينصورت اين عمل تخفف بوده و كفيه مسئوليتها و تبعات آن به
عهده مشتر

خواهد بود.

 -1-2بديهي است شركت مي تواند در صورت مشاهده و اط ع از موارد تخطي از مناد بندهاي  2-2تا  1-2توسط مشتر

اقدام از 1
صفحه 2
نموده و
نسبت به صدور اخطار با مهفت  11روزه جهت رف موارد تخفف

در صورت عدم رف تخفف مفزم به قط خطوط و توقف ارايه سرويس تا زمان رف موارد تخفف و همچنين معرفي مشتر

خاطي به مراج ذيص ح مي باشد.

 -4-2مشتر

متعهد مي شود در صورت تغيير مشخصات تما

مشكفي در برقراري تما
 -11-2مشتر
مشتر

با مشتر

( شماره تفنن و آدر

پست الكترونيكي) ،اط عات جديد خود را به دارنده پروانه اط ع دهد  ،در صورت عدم اط ع رساني و بروز هرگونه

 ،مسئوليت عدم اط ع از مواردي كه متضمن اط ع رساني مي باشد  ،بر عهده مشتر

خواهد بود .

موظف است پس از اولين ارتباط با شبكه شركت ،نسبت به تغيير رمز ورود سرويس  ADSLخود اقدام نمايد و حناظت از سيستم ها و اط عات سمت مشتر

بر عهده خودش است و

بايد از نام كاربري و رمز عبور به نحو مناسب نگهداري نمايد.

 -11-2كفيه سرويسها داراي نشاني هاي عمومي IPبه صورت متغير ) (Dynamicمي باشد و در صورت نياز به سرويس هاي داراي نشاني هاي خصوصي  IPدر هر زمان با پرداخت هزينه مربوطه و
وجود امكانات ،امكان پذير مي باشد.
 -15-2سن قانوني براي پذيرش مناد اين قرارداد 11سال تمام است
 -11-5درصورتيكه مشتر

مستاجر باشد (مكان دريافت خدمت  ،اجاره اي باشد) و به هر دليفي اقدام به تخفيه آنجا نمايد ،بايد مراتب را به شركت اط ع دهد تا نسبت به قط خدمات اقـدام

شود .در غير اين صورت مسئوليت بهرهبرداري اشخاص ثالث بر عهده مشتر ميباشد.
 -16-2تغيير سروي س در مدت قرارداد صرفا جهت ارتقا به سرويس هاي با ارزش ريالي بيشتر و با پرداخت مابه التناوت سرويس درخواستي امكان پذير است.
 -12-2بهمنظور تكريم اربابرجوع تمامي مكالمات برقرارشده با مشتر

ضبط ميشود و درصورتيكه مشاهده رفتار نابهنجار و يا الناظ خارج از عرف جامعه از سوي كاركنان شركت و يا مشتر  ،دو

طرف حق مستند قراردادن مكالمه ضبطشده و پيگيري موضوع مطابق قوانين كشور رادارند.
ماده  : 6تعهدات شركت
-1-4شركت ارايه يك يا چند مورد خدمات يا تجهيزات را به خريد يك يا چند مورد ديگر مشروط نمي نمايد.
 -5-4شركت متعهد مي شود كه به همان ترتيب اع مي در تبفيغات و بازاريابي خود قراردادها را تنظيم كند.
 -5-4شركت متعهد مي شود كه همه قوانين و مقررات ناظر به خدمات خود از جمفه قوانين كينري ،مصوبات كميسيون و مقررات راج به حقوق و مسووليت هاي طرفين قراردادهاي خدمات را
گردآوري و در دستر

مخاطبان و مشتركين قرار دهد.

 -6-4شركت متعهد مي شود تمهيدات الزم را براي رعايت تعهدات  SLAدر هنگام عمفيات شبكه را پيش بيني كند و با اط ع قبفي (حداقل  61ساعت قبل) زمان  Down Timeرا تعيين كند.
عمفيات  Down Timeدر زمان هاي كم ترافيك ( ساعت  5تا  4صبح) انجام مي شود و تعداد آن در ماه حداكثر يك بار مي باشد.
-2-4شركت متعهد به ارايه و اجراي توافقنامه سطح خدمات ( )SLAمطابق ضوابط مصوبه شماره ( 111و ساير مصوبات جديد بعدي ) كميسيون بوده و تمام بندهاي توافقنامه سطح خدمات ( )SLAاز
زمان امضاي قرارداد و تحويل سرويس قابل اجرا مي باشد
 -4-4شركت متعهد مي شود تا پايان دوره اشترا
شرايط جديد بايد به اط ع مشتر

خدمت انتخابي ،تغييري در شرايط مقرر در قرارداد نخواهد داد مگر اينكه بر اسا

برسد و تصميم گيري در خصوص ادامه يا فسخ قرارداد در اختيار مشتر

اع م سازمان مجبور به اعمال تغييرات باشد كـه درايـن مـورد نيـز

باشد.

-1-4شركت در قبال تصميمات مراج ذيص ح و تغييرات در قوانين و مقررات موثر بر اين قرارداد مسئوليتي ندارد مگر اينكه بعدها اعمال ننوذ نارواي آن در تصويب احكام مورد نظرش به اثبات برسد.
-1-4چنانچه به تشخيص شركت ،اص حات يا ايجاد تغييرات در متن قرارداد ضروري باشد ،پس از تائيد سازمان ،حداقل  16روز قبل از الزم االجرا شدن نسبت به تحويل نسخه كتبي و يا الكترونيكي بـه
مشتر

اقدام نموده و مشتر

در طي مدت مذكور مي تواند اعتراضات خود را به صورت كتبي و يا الكترونيكي از طريق ايميل  ، info@pishgaman.netيا فكـس بـه شـماره  151-55411166بـه

شركت اع م نمايد.
تبصره :در خصوص قراردادهاي قبفي ،شركت موظف به كسب رضايت مشتركين جهت اعمال تغييرات ميباشد.

 -4-4شركت متعهد مي شود با معاذيري چون امنيت ،پيشگيري از وقوع جرم يا برخورد با بزهكاران يا جفوگيري از وارد آمدن زيان به شبكه ،سازه هـا و سـاير امكانـات متعفـق بـه خـود ،مشـتركين را از
دسترسي به خدمات محروم يا محدود نكند يا مرتكب جرم شود يا اقدامات قانوني مشتركين را غير قانوني اع م كند ،مگر در مواردي كه قانون تجويز كرده و هر اقدامي بايد پيـرو دسـتور و بـا همـاهنگي
مقامات ص حيتدار قانوني باشد.
-11-4شركت متعهد مي شود چنانچه آسيب مادي يا معنوي قريب الوقوعي از طريق خدمات موضوع قرارداد مشتركين را تهديد كند و از اين رخداد آگاه باشد نسبت به اتخاذ تمهيدات بازدارنده و يا آگاه
سازي مشتركين و ارايه رهنمودهاي پيشگيرانه به آنها اقدام كند ،در غير اين صورت ع وه بر ساير مسئوليت هاي قانوني ،موظف به جبران زيان هاي وارده خواهد بود.
 -11-4شركت موظف به حنظ محرمانگي داده ها و اط عات مشتركين و ارتباطات و حريم خصوصي مشتركين است و متعهد مي شود به مشتركين جهت صـيانت از داده هـا و اط عـات شخصـي شـان
متناسب با خدمات ارتباطي و فنآوري اط عات و آسيب هاي احتمالي ناشي از تهديدها اط ع رساني كافي را به عمل آورند و حق ندارد از خود سفب مسؤليت كند.
 -15-4شركت متعهد مي شود كه اعمال هر گونه نظارت بر كاركردهاي خدمات ،موجب دسترسي غير مجاز به داده ها و ارتباطات شخصي مشتركين نيست و رعايت مقررات قانوني نـاظر بـه ايـن حـوزه
الزامي است.
 -15-4شركت هيچ گونه تعهد و مسئوليتي در صورت قط خط مشتر  ،عمفيات كابل برگردان و تبديل شدن خط تفنن به حالت فيبرنوري توسط مخابرات ندارد.
 -16-4مشخصات و نرخ خدمات بايد به نحو مناسب و با جزييات كامل ،به طور رايگان به اط ع مشتركين رسانده شود.
 -12-4شركت متعهد به ارايه خدمات دسترسي به اينترنت به مشتر
تجهيزات انتهايي مشتر

مطابق موضوع قرارداد بوده و در صورت درخواست مشتر

مي باشد .هزينه راه اندازي تجهيزات انتهايي طبق مصوبه كميسيون از مشتر

 -14-4تكنسين شركت بايد با نرم افزارهاي اندازه گيري لحظه اي پهناي باند ،مشتر

مبني بر نصب و راه اندازي خدمت ،شركت موظف به نصب و راه اندازي

اخذ و صورتجفسه تحويل خدمات موضوع قرارداد با مشتر

تنظيم مي شود.

را از صحت و كينيت سرويس خريداري شده مطابق با معيار  SLAسازمان مطف نمايد.

 -11-4شركت هيچگونه مسئوليتي در قبال سيم كشي داخل ساختمان ،سانترال) دستگاه تفنن مركزي  ،رايانه و تجهيزات آن ،كابل كشي و غيره سمت مشتر

ندارد كه اين موضوع قبل از انعقاد قرارداد

نيز اط ع رساني شده است.
 -11-4شركت موظف است داده ها و اط عات مربوط به شاخص هاي كينيت خدمات را تا شش ماه پس از پايان قرارداد مشتركان نگهداري كنند تا امكان پاسخگويي به ادعاهاي مطرح شده از سوي آنها
مبني بر نبود يا كاستي كينيت خدمات را داشته باشد .
 -14-4شركت متعهد است بي وقنه ،به صورت بيست و چهار( )56ساعت در شبانه روز و هنت( )1روز در هنته  ،خدمات موضوع قـرارداد را فـراهم نمايـد و امكانـات پشـتيباني تفننـي و پاسـخگويي بـه
مشتركين خود را به صورت شبانه روزي و در تمام ايام هنته و ايام تعطيل فراهم كند.
تبصره :پشتيباني حضوري و رف عيوب فني كه نياز به عمفيات فيزيكي در مراكز مخابراتي يا محل مشتر
 -51-1با توجه به انجام امكان سنجي ميزان سرعت قابل ارايه توسط شركت به مشتر

دارند در ساعات اداري قابل بررسي و حل مي باشد.

قبل از انعقاد قرارداد ،شركت متعهد به ارايه سرويس با نرخ بيت مندرج در موضوع قرارداد ميباشد.

 -51-4شركت متعهد ميشود چنانچه آسيبي مشتركين را از طريق خدمات موضوع قرارداد تهديد كند و از اين رخداد آگاه باشد ،نسبت به آگاهسازي مشتركين و ارايه رهنمودهـاي پيشـگيرانه بـه آنهـا
اقدام كند.
 -55-4شركت متعهد ميگردد در صورت بروز اخت ل و يا قط ارتباط حسب گزارش مشتر  ،در اسرع وقت نسبت به رف اشكال اقدام نمايد.
ماده  : 7شرايط پشتيباني و رسيدگي به شکايات
 -1-1مشتر

مي تواند در زمان بروز مشكل با شماره تفنن  151-55262به صورت بيست و چهار( )56ساعت در شبانه روز و هنت( )1روز در هنته تما

 -5-1خريد مودم از شركت اجباري نمي باشد و مشتر

گرفته و طرح مشكل نمايد.

مي تواند از مودم هاي استاندارد استناده كند ولي به مشتركين پيشنهاد مي شود از يكي از انواع مودم هاي مورد توصيه شركت استناده نمايند .

تبصره :خدمات پس از فروش مودم هايي هم كه از شركت خريداري شده است به عهده گارانتي كننده محصول مي باشد و مسئوليت آن از عهده شركت خارج است.
 -5-1كمك در عيب يابي مودم به صورت تفنني تنها شامل مودم هاي مورد توصيه شركت خواهد بود .
 -6-1كمك در عيب يابي مودم هاي وايرلس به صورت تفنني ،تنها بر روي پورت  LANمودم امكان پذير است .
-2-1مشتر

مي تواند در صورت داشتن شكايت ،به وب سايت شركت به آدر

 www.pishgaman.netمراجعه و شكايت خود را در سامانه شكايات ثبت نمايد و يا با تفنـن  151- 55262تمـا

بگيرد .در صورت بروز هرگونه اخت ف بين طرفين قرارداد و عدم رف مشكل از طريق مذاكره و گنتگوي دوجانبه ،مشتر
تما

با تفنن گوياي  142يا شماره پيامك  411142و يا آدر

مي تواند موضوع را به سازمان از طريـق مراجعـه بـه سـايت  www.142.irيـا

ايميل 142@ICT.GOV.IRمنعكس و اقدام به ثبت شكايت نمايد .

الزم به ذكر است پس از ثبت درخواست از طريق سايت شركت و سازمان ،سيستم يك شماره پيگيري در اختيار مشتر

قرارداده كه مشتر

مي تواند از طريق لينك هاي مـذكور پيگيـري هـاي الزم را

انجام دهد .
ماده  : 8شرايط فسخ
 -1-1در صورت عـدم درخواسـت تمديـد قـرارداد پـس از اتمـام مـدت زمـان قـرارداد ظـرف مـدت  11روز ،توسـط مشـتر  ،قـرارداد فـي مـا بـين پايـان يافتـه تفقـي شـده و سـرويس جمـ آوري
مي شود و راه اندازي مجدد سرويس مشمول زمان و شرايط جديد خواهد بود.

 -5-1مشتر در صورت تمايل به انصراف از دريافت خدمات  ،مي بايستي با ارسال در خواست كتبي از طريق ايميل  ،info@pishgaman.netيا فكس به شماره  151-55411166يا پنل کاربري خود
به فسخ قرارداد اقدام نمايد و شركت مكفف است حداكثر ظرف مدت يك هنته از تاريخ اع م فسخ مشتر

 ،نسبت به انجام كفيه مراحل فسخ و فسخ قرارداد و تسويه حساب با وي اقدام نمايـد  .بـديهي

است در صورت درخواست فسخ يك طرفه از سوي مشتر قبل از پايان قرارداد هزينه پرداختي مربوط به اين قرارداد به مشتر عودت داده نخواهد شد .همچنين فسخ و يا اتمام قرارداد به هر دليل ،بـه
هيج وجه راف مسئوليت هاي مشتر در خصوص تعهدات وي در طول مدت زمان اعتبار نبوده و بايد پاسخگوي موارد استناده غير مجاز در طول مدت زمان قرارداد فسخ شده باشد.
 -5-1چنانچه ثابت شود شركت نتوانسته است ظرف يك هنته از تاريخ انعقاد قرارداد نسبت به ارايه خدمات با معيارهاي مورد نظر اين قرارداد( مانند و نه محدود به تعهدات  )SLAاقدام نمايـد ،مشـتر
مي تواند نسبت به اع م فسخ قرارداد و اخذ هزينه اقدام نمايد و شركت مكفف است ظرف يك هنته از تاريخ اع م فسخ مشتر نسبت به تسويه حساب با وي اقدام نمايد.
 -6-1شركت در قبال تصميمات مراج ذيص ح و تغييرات در قوانين و مقررات موثر بر اين قرارداد " منجمفه فسخ " مسئوليتي ندارد مگر اينكه بعدها اعمـال ننـوذ نـارواي آن در تصـويب احكـام مـورد
نظرش به اثبات برسد.
-2-1در صورت ارايه هرگونه درخواستي از سوي مشتر مبني بر تغيير در وضعيت تفنن ثابتي كه ارتباط موضوع قرارداد بر روي آن داير شده است (اعم از تغيير مالكيت ،تغيير شماره ،تغيير مكـان و )...
و عدم امكان برقراري ارتباط در شرايط جديد ،مشتر ميتواند نسبت به درخواست فسخ اقدام كند .بديهي است مسئوليت مالي و حقوقي ناشي از موضوع قرارداد تا زمان ارايه درخواسـت فسـخ و جمـ
آوري ارتباط به عهده مشتر است.
 -4-1مشتر (مستاجر  ،صاحب خط) حق فسخ يكطرفه و جم آوري رانژه خط موضوع قرارداد ،از روي تجهيزات شركت و از طريق شركت مخابرات را ندارد.
ماده  )9وضعيت اضطراری
 ) 1-4وضعيت اضطراري پيش بيني شده و پيش بيني نشده تنها در صورتي از شركت سفب مسئوليت مي كند كه فرا ارادي باشد .
 ) 5-4در صورت بروز وقنه غير مجاز در ارايه خدمات ،شركت مي بايست بي درنگ ،كفيه اقدامات ضروري براي اعاده دسترسي به خدمات و به حداقل رسـاندن پيامـدهاي عـدم دسترسـي مشـتركين بـه
خدمت را انجام دهد.
 ) 5-4در صورت بروز وضعيت اضطراري ،شركت همزمان با انجام كفيه اقدامات ضروري مي بايست نسبت به اط ع رساني آني به مشتركين اقدام نمايد .
 ) 6-4عدم امكان انجام تعهدات موضوع قرارداد توسط شركت كه به موجب وقوع ب ياي طبيعي كه ناشي از عدم رعايت استانداردهاي ايمني در تأسيس و نصب و بهره برداري از تجهيـزات شـبكه باشـد،
مشمول اين ماده نميشود و به عنوان قصور از تعهدات شركت تفقي خواهد شد.

مهر و امضاء شرکت

نام و نام خانوادگی مشترك  :امضاء

ضميمه شماره يك
مشتر

گرامي لطناً يكي از دو نوع حقيقي و يا حقوقي (شركت/موسسه) را تكميل فرماييد :

مشترکين حقيقی:
نام و نام خانوادگي:

نام پدر:

ش.ش:

محل صدور:

تاريخ تولد:

جنسيت:

ميزان تحصي ت:

شغل:

نشاني و كدپستي:
نشاني محل دريافت خدمات :
تفنن................ :
تفنن........................:ADSL

فكس...................... :
تفنن همراه .......................... :

تفنن نام صاحب خط تفنن ........................................................:ADSL
رايانامه:

كدمفي:

ضميمه شماره يك
مشترکين حقوقی:
كد اقتصادي :

نام شركت/موسسه :
شناسه مفي :

محل ثبت:

شماره ثبت :

نام مديرعامل و صاحبان امضا :
نوع فعاليت:
سمت:

نام نماينده:
تفنن همراه نماينده :

نشاني:
كد پستي :
نشاني محل دريافت خدمات :
تفنن:

................

فكس.................... :

تفنن ..................... : ADSL
شماره تما

نام صاحب خط تفنن ........................................................:ADSL

رايانامه:
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ضميمه شماره دو
نوع سرويس دريافتی و مبلغ:
سرعت بر حسب .................................. : kbps
حجم ترافيك داخفي ........................................ :
مدت زمان اشترا

حجم ترافيك بين المفل ................................................... :

از زمان اولين ارتباط به مدت ....................... :

مبفغ سرويس........................... :
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