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"قرارداد ارائه خدمات اينترنت پرسرعت"
اين قرارداد بين شركت هميارالکترونيک خليج فارس عامليت فروش شركت خليج فارس اطالع راالا ،رايانامال  ،info@hamyaronline.netنمالابر  ،077-33563366بال
آدرس :ميدا امام خمينی (ره) -ااختما مهرگا – طبق  – 4واحد  ،405كد پستی  7515735196ب شماره تماس  077-33563366از يک طرف و مشترك بالا مشصاالاب بال
شرح ذيل منعقد گرديده اات.
مشخصات مشترک( :شخص حقیقي يا حقوقي )
آقای  /خانم  /شركت  -----------ب كد ملی  /شماره ثبت  -----------نام نماينده  /مديرعامل  -----------شماره تلفن همراه ---- :نشانی مکا
دريافت خدمت  -------------------------------------و اقامتگاه اصلی ------------------------------------ :شماره تلفن ثابت
 ----------- :رايانام (ايميل )  ----------- :ميزا تحايعب ----------- :تاريخ تولد  / / :شغل ----------- :
ماده  :1تعاريف
-1-1كمیسیون :كميسيو تنظيم مقرراب ارتباطاب
-2-1سازمان:اازما تنظيم مقرراب و ارتباطاب راديويی
-3-1سرويسدهنده:شركت هميارالکترونيک خليج فارس عاميلت فروش شركت خليج فارس اطع راا ك ازاين پس در اين قرارداد "شركت" ناميده میشود.
-4-1مشترک (سرويسگیرنده):هر شصص حقيقی و يا حقوقی اات ك ب عنوا كاربر نهايی ب موجب اين قرارداد از خدماب موضو قرارداد ااتفاده مینمايد.
-5-1دوره اشتراک :مدب زما ارويس انتصابی ك مشترك بر اااس تعرف اععمی از اوی شركت در چارچوب ماوباب كميسيو هزين آ را پرداخت میكند و از زما دايری
ارويس آغاز میشود.
-6-1پنل كاربری ،حساب كاربری:ب معنی درگاه خدماب برای مشترك بوده ك تمامی اطالع راالانیهالا و اعمالا تغييالراب روی االرويس مشالترك از طريالب آ بال آدرس
 https://my.hamyaronline.netامکا پذير اات.
 -7-1شبکه شركت :كلي تجهيزاب و خطوط ارتباطی ك تحت مالکيت شركت میباشد.
-8-1ترافیک دوره  :ميزا اطععاب قابل مبادل  ،تواط مشترك در طو يک دوره ك اين ترافيک در بازه زمانی ارويس قابل ااتفاده بوده و ترافيک باقيمانده قابل انتقا ب
دوره بعد نمیباشد.
-9-1دايری سرويس:تحويل و راهاندازی ارويس مشترك و برقراری ارتباط با شبک شركت میباشد.
-10-1رانژه :آماده كرد خط مشترك ب منظور برقراری ارتباط تلفن مشترك با شبک شركت میباشد.
-11-1مکان دريافت خدمت:محلی ك شركت خدماب خود را در آ نقط ب مشترك تحويل میدهد و قابل تغيير نمیباشد .
-12-1اقامتگاه اصلي:ب معنای مشصااب آخرين نشانی محل اکونت ،اععم شده از اوی مشترك ب شركت می باشد.
-13-1نشاني :IPنشانی پروتکل اينترنت ،برچسب عددی اات ك ب تجهيزاب شبک های رايان ای اختااص پيدا میكند و ب منظور اتاا بين گرههای شبک ااتفاده میشود.
-14-1نشانيهای عمومي  :IPنشانیهای IPك در شبک جهانی اينترنت قابل مسيريابی هستند.
-15-1نشانيهای خصوصي :IPبازهای از نشانی های IPاات ك برای شبک های خاوصی (مانند شبک داخلی اازما ها و شبک ملی اطععاب) در نظر گرفت شده اات.
 -16-1شماره تماس :شماره تماس بوشهر  ، 33563366برازجا  ،34246285گناوه  33131003جهت ارتباط با پشتيبانی ب صورب  24ااعت و در  7روز هفت میباشد.
ماده  :2موضوع قرارداد
عبارب اات از:
 برقراری اتاا دو طرف نامتقار غير اختااصی ب شبک جهانی اينترنت از طريب شبک شركت و با ضريب تسهيم  -----------و اراي خدماب پشتيبانی مرتبط بالا آ بالر
اااس نو ارويس درخوااتی مندرج در فرم درخواات ارويس ك جزء الينفک اين قرارداد میباشد.
 تامين پهنای باند اينترنتی اختااصی ،با ارعت دريافت  -----------مگا بيت بر ثاني () ------ Mbpsو اراا  -----------مگا بيت بر ثاني (------- Mbps
) ب همراه  ----------- IPو تحويل آ در مکا دريافت خدمت و اراي خدماب پشتيبانی مرتبط با آ .
تبصره :1در طو مدب قرارداد و در صورب نياز مشترك و وجود امکاناب و پس از تسوي آخرين صورتحسابهای اراالی ،مشترك میتواند كتباً تقاضای كاهش يا افزايش موضو
قرارداد را بنمايد ك در اين صورب الحاقي جداگان ای با توافب طرفين تنظيم خواهد گرديد.
تبصره :2ارتقاء پهنای باند از طريب بستر Wirelessمنوط ب بررای و تاييد قابليت تجهيزاب ارتباطی موجود تواط كارشنااا فنی شركت میباشد.
ماده  :3مدتزمان قرارداد
مدب زما قرارداد در فرم درخواات ارويس مشصص شده اات و با اولين اتاا ب شبک شركت بر حسب ااعت و دقيق شرو می شود
تبصره  :1در خدماب اينترنت پرارعت  ADSLمشترك بايد حداكثر ظرف مدب  72ااعت پس از اععم آمادگی تحويل ارويس ب مشترك و تحويل نام كاربری و
كلم عبور و اطععاب الزم از اوی شركت ب مشترك ،ارتباط با شبک شركت را برقرار نمايد .در صورب عدم انجام اين امر در زما اشاره شده تواط مشترك ،مبنای
زما دايری ارويس از زما اععم آمادگی تحويل ارويس از اوی شركت لحاظ خواهد شد.

عاملیت فروش شركت خلیج فارس اطالع رسان دارنده پروانه ارائه خدمات ارتباطي ثابت( )Servco.به شماره  100-95-23از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات راديويي

تبصره :2در خدماب اينترنت پرارعت  ADSLدر صورتی ك مشترك درخواات اعزام كارشناس ناب و تحويل حضوری ارويس را داشت باشد ،شركت حداكثر ظرف
مدب  72ااعت پس از اععم رانژه خط تلفن و اععم آمادگی تحويل ارويس ب مشترك ،ارويس را ب صورب حضوری ناب و راه اندازی كرده و نام كاربری و
كلم عبور و اطععاب الزم را نيز تحويل میدهد ،در صورتی ك مشترك در اين مدب شرايط و محيط رابرای ناب و مراجع حضوری كارشناس آماده ننمايد ،زما
دايری ارويس  72ااعت پس از زما اععم آمادگی تحويل ارويس از اوی شركت در نظر گرفت میشود.
تبصره  :3در خدماب اينترنت پرارعت مبتنی بر فنآوری  ،WiFiشركت حداكثر ظرف مدب  72ااعت پس از درخواات مشترك و اععم آمادگی تحويل ارويس ب
مشترك ،ارويس را ب صورب حضوری ناب ،راه اندازی و داير كرده و تحويل می دهد و شركت متعهد اات شرو قرارداد را از تاريخ امضاء صورتجلس ناب تواط
مشترك محااب نمايد.
تبصره  :4هشدار پايا زما دوره ارويس طبب قرارداد حداقل  72ااعت قبل از اتمام زما پايا دوره ،تواط شركت ب صورب اراا پست الکترونيکی يا پيامک ب
مشترك اطع راانی میشود .مشترك میتواند در اين مدب نسبت ب تمديد قرارداد و پرداخت هزين های آ اقدام نمايد .در صورب عدم اراي درخواات تمديد تواط
مشترك ،قرارداد فیمابين پايا يافت تلقی شده و ارويس جمعآوری میشود و راه اندازی مجدد ارويس منوط ب وجود امکاناب فنی و پرداخت هزين ناب مجدد
خواهد بود.
ماده  :4مبلغ قرارداد
 -1-4مبلغ كل قرارداد براااس ارويس درخوااتی مندرج در فرم درخواات ارويس در ماوباب شماره  1جلس شماره 237مورخ  95/03/22و ماوب جلس شماره 266
مورخ  1396/08/21كميسيو و يا ماوباتی اات ك در آينده تاويب میشود با احتساب مالياب بر ارزش افزوده  -----------ريا  ،برای كل دوره جمعا -----
 -----ريا می باشد ك مشترك موظف اات در ابتدای هر ماه يا دوره ظرف مدب  5روز از زما صدور صورتحساب ،مبلغ  ----------ريا را از طريب درگاهپرداخت الکترونيکی در پنل كاربری واريز و يا ب صورب نقد پرداخت نمايد.
تبصره  :1مشترك در صورب عدم دريافت صورتحساب میبايست موضو را كتبا ب شركت اععم نمايد.
تبصره  :2مبالغ مندرج در بند  1ماده  4صرفا مربوط ب اراي ارويس درخوااتی در طو مدب قرارداد حاضر میباشد و تامين و تهي تجهيزاب و داتگاههای مورد نياز
مربوط از جمل مودم و آنتن و  ...و همچنين هزين ناب و راه اندازی بعهده مشترك بوده ك صورتحساب آ باورب جداگان صادر میشود.
 -2-4هزينه راهاندازی تجهیزات مشترک اينترنت پرسرعت  :ADSLدرصورتیك مشترك نيازمند حضور نماينده شركت برای ناب ارويس در محل
موردنظر باشد ،بايد هزين راهاندازی تجهيزاب انتهايی را ععوه بر هزين اشتراك مطابب نرخ شركت در چارچوب ماوباب كميسيو ب مبلغ  150000ريا در زما
عقد قرارداد پرداخت نمايد.
 -3-4هزينه دايری و تخلیه مشترک اينترنت پرسرعت  :ADSLمطابب ماوب شماره  1جلس شماره  237مورخ  95/03/22كميسيو  ،هزين رانژه مصابراب
(دايری /تصلي ) برابر  120.000ريا بوده و اين هزين ععوه بر هزين اشتراك و راهاندازی اتاا  ،فقط يکبار در هنگام عقد قرارداد از مشتركين دريافت میشود.
بديهی اات در صورب عدم پرداخت هزين مذكور از اوی مشترك اين هزين در هنگام درخواات جمعآوری از اوی شركت مطالب و مشترك ملزم ب پرداخت آ
قبل از جمعآوری اات.
تبصره  :3مطابب ماوباب جاری كشور ،مالياب بر ارزشافزوده ب كلي مبالغ هزين های مذكور اضاف شده و مشترك ملزم ب پرداخت آ برای هر دوره اشتراك اات.
تبصره  :4در صورب نياز ،مشترك میتواند نسبت ب خريد ترافيک اضافی بر اااس ماوباب كميسيو اقدام نمايد.
تبصره  :5باپرداخت هزين اشتراك ،اين قرارداد خود ب خود برای دورهای ك حب اشتراك آ پرداخت شده ،تمديد میگردد.
ماده  :5تعهدات شركت
-1-5شركت ارائ يک يا چند مورد خدماب يا تجهيزاب را ب خريد يک يا چند مورد ديگر مشروط نمینمايد.
 -2-5شركت متعهد میشود ك ب هما ترتيب اععمی در تبليغاب و بازاريابی خود قراردادها را تنظيم كند.
 -3-5شركت قوانين و مقرراب ماوب مراجع ذیصعح قانونی مربوط ب ارائ خدماب موضو اين قرارداد را از طريالب درج در وباالايت در داالترس مصاطبالا و مشالتركين قالرار
میدهد.
-4-5شركت متعهد مالیشالود تمهيالداب الزم را بالرای رعايالت تعهالداب SLAدر هنگالام عمليالاب شالبک را پاليشبينالی كنالد و بالااطع قبلالی (حالداقل  48االاعت قبالل) زمالا
Down Timeرا تعيين كند .عمليابDown Timeدر زما های كم ترافيک ( ااعت  2تا  6صبح) انجام میشود و تعداد آ در ماه حداكثر يکباراات.
-5-5شركت متعهد ب ارائ و اجرای توافقنام اطح خدماب ( )SLAمطابب ضوابط ماوب شماره ( 177و ااير ماوباب جديد مرتبط بعدی) كميسيو بوده و تمام بندهای توافقنام
اطح خدماب ( )SLAاز زما امضای قرارداد و تحويل ارويس قابلاجرا میباشد.
 -6-5شركت متعهد میشود تا پايا دوره اشتراك خدمت انتصابی ،تغييری در شرايط مقرر در قرارداد نصواهد داد مگر اينک بر اااس اععم اازما مجبور ب اعما تغييالراب باشالد
ك در اين مورد نيز شرايط جديد بايد ب اطع مشترك براد و تاميمگيری در خاوص ادام يا فسخ قرارداد در اختيار مشترك باشد.
-7-5شركت در قبا تاميماب مراجع ذياعح و تغييراب در قوانين و مقرراب مؤثر بر اين قرارداد مسئوليتی ندارد مگر اينک بعدها اعما نفوذ نالاروای آ در تاالويب احکالام مالورد
نظرش ب اثباب براد.
-8-5چنانچ ب تشصيص شركت،اصعحاب يا ايجاد تغييراب در متن قرارداد ضروری باشد ،پس از تائيد اازما  ،حداقل  14روز قبل از الزماالجرا شد نسبت ب تحويل نسص كتبی
و يا الکترونيکی ب مشترك اقدام نموده و مشترك در طی مدب مذكور میتوانداعتراضاب خود را ب صورب كتبی و يا الکترونيکی از طريب ايميالل info@hamyaronline.net
،يا نمابر ب شماره  077-33563366داخلی  3ب شركت اععم نمايد.
تبصره :1در خاوص قراردادهای قبلی ،شركت موظف ب كسب رضايت مشتركين جهت اعما تغييراب اات.
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 -9-5شركت متعهد میشودتحت هيچ شرايطی ب جز در مواردی ك قانو و مقرراب معين میكند ،مشتركين را از داترای ب خدماب موضو اين قرارداد محروم يا محدود نکند.
-10-5شركت متعهد میشود چنانچ آايب مادی يا معنوی قريبالوقوعی از طريب خدماب موضو قرارداد مشتركين را تهديد كند و از اين رخداد آگاه باشد نسبت ب اتصاذ تمهيداب
بازدارنده و يا آگاهاازی مشتركين و ارائ رهنمودهای پيشگيران ب آ ها اقدام كند ،در غير اين صورب ععوه بر ااير مسئوليتهای قانونی ،موظف ب جبرا زيا های وارده خواهالد
بود.
 -11-5شركت موظف ب حفظ محرمانگی دادهها و اطععاب مشتركين و ارتباطاب و حريم خاوصی مشتركين اات و متعهد مالیشالود بال مشالتركين جهالت صاليانت از دادههالا و
اطععاب شصایشا متنااب با خدماب ارتباطی و فنآوری اطععاب و آايبهای احتمالی ناشی از تهديدها اطع راانی كافی را ب عمل آورد.
-12-5شركت متعهد میشود ك اعما هرگون نظارب بر كاركردهای خدماب ،موجب داترای غيرمجاز ب دادهها و ارتباطاب شصای مشتركين نيست و رعايالت مقالرراب قالانونی
ناظر ب اين حوزه الزامی اات.
 -13-5مشصااب و نرخ خدماب بايد ب نحو منااب و با جزيياب كامل ،ب طور رايگا ب اطع مشتركين راانده شود.
 -14-5شركت متعهد ب ارائ خدماب داترای ب اينترنت ب مشترك مطابب موضو قرارداد بوده و در صورب درخواات مشترك مبنی بر ناب و راهاندازی خدمت ،شركت موظالف
ب ناب و راهاندازی تجهيزاب انتهايی مشترك اات .هزين راهاندازی تجهيزاب انتهايی طبب ماوب كميسيو از مشترك اخذ و صوربجلس تحويالل خالدماب موضالو قالرارداد بالا
مشترك تنظيم میشود.
 -15-5شركت متعهد اات موضو اين قرارداد را در مکا دريافت خدمت و در درگاه خروجی راديو ،روتر يا مودم ( قبل از شرو شبک مشترك) تحويل نمايد و مسئوليتی در قبالا
تحويل اينترنت بر روی شبک مشترك ندارد.
 -16-5شركت موظف اات دادهها و اطععاب مربوط ب شاخصهای كيفيت خدماب را تا شش ماه پس از پايا قرارداد مشتركين نگهداری كنند تا امکا پااصگويی بال ادعاهالای
مطرحشده از اوی آ ها مبنی بر نبود يا كااتی كيفيت خدماب را داشت باشد .
 -17-5شركت متعهد اات بیوقف  ،ب صورب بيستوچهار( )24ااعت در شبان روز و هفت( )7روز در هفت  ،خدماب موضو قرارداد را فراهم نمايد و امکاناب پشتيبانی تلفنی از طريب
شماره 34246285 ،33563366و  33131003و پااصگويی ب مشتركين خود را ب صورتشبان روزی و در تمام ايام هفت و ايام تعطيل فراهم كند.
تبصره :2پشتيبانی حضوری و رفع عيوب فنی ك نياز ب عملياب فيزيکی در مراكز مصابراتی يا محل مشترك ( )ADSLيا محل ناب تجهيزاب ( )WiFiدارند ،در ااعاب اداری
قابلبررای و حل اات.
 -18-5شركت متعهد میگردد در صورب بروز اختع و يا قطع ارتباط حسب گزارش مشترك ،در اار وقت نسبت ب رفع اشکا اقدام نمايد.
ماده  :6تعهدات مشترک
 -1-6مشترك متعهد میشود با آگاهی كامل از بهای خدماب و نحوه پرداخت هزين ها نسبت ب گزينش آ ها اقدام كند و ب مواعد مقرر در قرارداد پايبند باشد .
 -2-6مشترك متعهد میشود كلي قوانين و مقرراب جمهوری ااعمی ايرا مرتبط با موضو قرارداد و داتورالعملهايی ك از اوی مراجع ذیربط صادر و ابالع شالده و از طريالب
پايگاه اطع راانی شركت يا ااير مبادی ذیربط اطع راانی شده اات را رعايت نمايد .
 -3-6مشترك متعهد میشود از واگذاری امکاناب و تجهيزاب متعلب ب شركت ب غير خودداری نمايد .در غير اين صورب دارنده پروان مجاز ب فسخ خدماب اات .
-4-6هرگون واگذاری خطوط و لينکها و مداراب ارتباطی پهنای باند و ااير امکاناب و خدماب ارائ شده ب آ ها ب غير و خارج از روا انتقا امتياز تواط شركت و همچنين توزيع
تمام يا بصشی از آ هاب صورب عمومی ب اايرين (فعاليت مشاب شركتهای اپراتوری) ب هر شکل و تحت هر عنوا ممنو بوده و مشتركين صرفاً مجاز بال ااالتفاده از خطالوط و
خدماب مذكور تواط خود و يا كارمندا خود (در زما اشتغا ب كار يا مأموريت اازمانی) میباشند.
تبصره  :1اراي ارويس ب محالين و يا دانشجويا دانشگاهها و ااير مؤاساب آموزشی در زما حضور آ ها درمکا محل تحايل و منوط ب رعايت تمامی موارد بعمانع اات.
تبصره :2در صورب توزيع درو اازمانی خطوط و خدماب ارائ شده  ،ثبت مشصااب هويتی و CDRو  LOGفعاليت كاربرا و ذخيره آ برای مدب حداقل يک اا جهت ارائ
ب مراجع ذیصعح ضروری اات.
 -5-6مسئوليت عواقب هرگون ااتفاده اوء و مغاير با قوانين و مقرراب از خطوط و خدماب ارائ شده صرفاً بر عهده مشتركين و صاحبامتيازآ هااات.
 -6-6مشتركين مجاز ب انتقا ترافيک خطوط تلفن از بسترهای ديتا و اينترنت واگذارشده نمیباشند.
تبصره  :3اين محدوديت خطوط تلفن داخلی ) (PBXاازما ها و شركتها و مؤاساب را در محدوده ااختما و شبک محلی در برنمیگيرد.
 -7-6در صورب نيازمندی برخی از مشتركين حقوقی جهت توزيع اينترنت در مکا های عمومی (از قبيل پاركها و مراكز تفريحی و فرودگاهها ،پايان های مسافربری و  ) ...با ااتفاده
از بستر  WIFIو يا هر روش ديگر الزم اات اين اقدام تحت مسئوليت و مديريت شركت ب متوليا اماكن فوق صورب پذيرفت و در مراحل طراحی و اجرا نيز هماهنگی الزم بين
شركت جهت تأمين پيوات كنترلی ،اعما ايااتهای امنيتی و همچنين نحوه احراز هويت ،ثبت و ذخيره مشصااب و  LOGفعاليت كاربرا ب عمل آيد.در غير اين صورب اين
عمل تصلف بوده و كلي مسئوليتها و تبعاب آ ب عهده مشترك خواهد بود.
 -8-6بديهی اات شركت میتواند در صورب مشاهده و اطع از موارد تصطی از مفاد بندهای  5-6تا  7-6تواط مشترك نسبت ب صدور اخطار با مهلت  10روزه جهت رفع موارد
تصلف اقدام نموده و در صورب عدم رفع تصلف ملزم ب قطع خطوط و توقف ارائ ارويس تا زما رفع موارد تصلف و همچنين معرفی مشترك خاطی ب مراجع ذياعح اات.
 -9-6مشترك متعهد میشود در صورب تغيير مشصااب تماس (نشانی ،شماره تلفن و آدرس پست الکترونيکی) ،اطععاب جديد خود را ب دارنده پروان اطع دهد ،در صورب عدم
اطع راانی و بروز هرگون مشکلی در برقراری تماس با مشترك  ،مسئوليت عدم اطع از مواردی ك متضمن اطع راانی اات ،بر عهده مشترك خواهد بود.
 -10-6مشترك موظف اات پس از اولين ارتباط با شبک شركت  ،نسبت ب تغيير رمز ورود ارويس خود اقدام نمايد و حفاظت از ايستمها و اطععاب امت مشترك بر عهده
خودش اات و مشترك بايد از نام كاربری و رمز عبور ب نحو منااب نگهداری نمايد.
-11-6كلي ارويسها دارای نشانیهای عمومیIPب صورب متغير ) (Dynamicاات و در صورب نياز ب ارويسهای دارای نشانیهای خاوصی IPدر هر زما با پرداخت
هزين مربوط و وجود امکاناب ،امکا پذيراات.
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 -12-6ب منظور تکريم اربابرجو تمامی مکالماب برقرارشده با مشترك ضبط میشود و درصورتیك مشاهده رفتار نابهنجار و يا الفاظ خارج از عرف جامع از اوی كاركنا شركت
و يا مشترك دو طرف حب مستند قرارداد مکالم ضبطشده و پيگيری موضو مطابب قوانين كشور رادارند.
-13-6شركت متعهد اات در صورب دريافت درخواات مشترك مبنی بر تغيير طرح خدماب ،درخواات وی را در هر زما از دورهی اعتبار قرارداد بررای كرده و در صورب وجود
امکاناب و براااس تعرف شركت مندرج در اايت و در چارچوب ماوباب كميسيو ب تغيير طرح خدماب اقدام كند.
 -14-6مشترك متعهد میگردد ك از تجهيزاب امانی ب بهترين وج نگهداری نمايد و تجهيزاب را در پايا يا فسخ قرارداد ب شركت عودب نمايد.
ماده  :7شرايط فسخ قرارداد
 -1-7مشترك در صورب تمايل ب اناراف از دريافت خدماب ،میبايستی با ارائ درخواات باورب كتبی يا از طريب پنل كاربری خود ب فسخ قرارداد اقدام نمايد و شركت
مکلف اات حداكثر ظرف مدب يک هفت از تاريخ اععم فسخ مشترك ،نسبت ب انجام كلي مراحل فسخ و فسخ قرارداد با وی اقدام نمايد .بديهی اات در صورب
درخواات فسخ يکطرف از اوی مشترك قبل از پايا قرارداد هزين پرداختی مربوط ب اين قرارداد ب مشترك عودب داده نصواهد شد .همچنين فسخ و يا اتمام
قرارداد ب هر دليل ،ب هيچوج رافع مسئوليتهای مشترك در خاوص تعهداب وی در طو مدبزما اعتبار نبوده و بايد پااصگوی موارد ااتفاده غيرمجاز در طو
مدبزما قرارداد فسخشده باشد.
 -2-7چنانچ شركت نتوانست باشد ظرف يک هفت از تاريخ انعقاد قرارداد نسبت ب ارائ خدماب با معيارها و مفاد موردنظر اين قرارداد ازجمل تعهداب  SLAاقدام نمايد،
مشترك میتواند نسبت ب اععم فسخ قرارداد و اخذ هزين اقدام نمايد و شركت مکلف اات ظرف يک هفت از تاريخ اععم فسخ مشترك  ،نسبت ب تسوي حساب با
وی اقدام نمايد.
 -3-7در صورب ارائ هرگون درخوااتی از اوی مشترك خدماب اينترنت پرارعت  ADSLمبنی بر تغيير در وضعيت تلفن ثابتی ك ارتباط موضو قرارداد بر روی آ
داير شده اات (اعم از تغيير مالکيت ،تغيير شماره ،تغيير مکا و  )...و عدم امکا برقراری ارتباط در شرايط جديد ،مشترك میتواند نسبت ب درخواات فسخ اقدام
نمايد .بديهی اات مسئوليت مالی و حقوقی ناشی از موضو قرارداد تا زما ارائ درخواات فسخ و جمعآوری ارتباط ب عهده مشترك اات.
 -4-7مشترك خدماب اينترنت پرارعت  ( ADSLمستأجر  ،صاحب خط) حب فسخ يکطرف و جمعآوری رانژه خط موضو قرارداد ،از روی تجهيزاب شركت و از طريب
شركت مصابراب را ندارد .
ماده : 8رسیدگي به شکايتها
مشترك میتواند در صورب داشتن شکايت ،ب وباايت شركت ب آدرس  www.hamyaronline.netمراجع و شکايت خود را در اامان شکاياب ثبت نمايد .در صورب بروز
هرگون اختعف بين طرفين قرارداد و عدم رفع مشکل از طريب مذاكره و گفتگوی دوجانب  ،مشترك میتواند موضو را ب اازما از طريب مراجع ب اايت  www.195.irيا
تماس با تلفن گويای  195يا شماره پيامک  600195و يا آدرس ايميل  195@ict.gov.irمنعکس و اقدام ب ثبت شکايت نمايد .الزم ب ذكر اات پس از ثبت درخواات از
طريب اايت شركت و اازما  ،ايستم يک شماره پيگيری در اختيار مشترك قرارداده ك مشترك میتواند از طريب لينکهای مذكور پيگيریهای الزم را انجام دهد.
ماده  :9وضعیت اضطراری
 -1-9وضعيت اضطراری پيشبينیشده و پيشبينینشده تنها در صورتی از شركت الب مسئوليت میكند ك فرا ارادی باشد .
 -2-9در صورب بروز وقف غيرمجاز در ارائ خدماب ،شركت میبايستبیدرنگ  ،كلي اقداماب ضروری برای اعاده داترای ب خدماب و ب حداقل رااند پيامدهای عدم داتراالی
مشتركين ب خدمت را انجام دهد.
 -3-9در صورب بروز وضعيت اضطراری ،شركت همزما با انجام كلي اقداماب ضروری میبايست نسبت ب اطع راانی آنی ب مشتركين اقدام نمايد .
 -4-9عدم امکا انجام تعهداب موضو قرارداد تواط شركت ك ب موجب وقو بعيای طبيعی ك ناشی از عدم رعايت ااتانداردهای ايمنی در تأااليس و ناالب و بهالرهبالرداری از
تجهيزاب شبک باشد ،مشمو اين ماده نمیشود و ب عنوا قاور از تعهداب شركت تلقی خواهد شد.
ماده -10كلیات قرارداد
-1-12اين قرارداد در  10ماده ،بند  ،تباره و در  2نسص تنظيم ،امضاء و مبادل گرديد ك هر نسص حکم واحد را دارا می باشد.
-2-12كلي مفاد قرارداد ب رؤيت طرفين رايده و طرفين خود را متعهد ب اجرای آ میدانند و امضاء ذيل صفحاب ب منزل قبو و تائيد كلي مفاد اين قرارداد میباشد.

مهر و امضاء عاملیت فروش

نام و نام خانوادگي مشترک /امضاء

