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 "پرسرعتخدمات اينترنت  ارائهقرارداد "

بال    ، 077-33563366، نمالابر  info@hamyaronline.netرايانامال   ،عامليت فروش شركت خليج فارس اطالع  راالا     خليج فارس هميارالکترونيک اين قرارداد بين شركت
مشترك بالا مشصاالاب بال     و  طرف  کي زا 077-33563366ب  شماره تماس  7515735196، كد پستی 405واحد  – 4طبق   –ااختما  مهرگا   -ميدا  امام خمينی )ره(آدرس: 

 منعقد گرديده اات. شرح ذيل

 )شخص حقیقي يا حقوقي ( :مشخصات مشترک
نشانی مکا    ----شماره تلفن همراه:   -----------رعامليمدنام نماينده /  -----------/ شماره ثبت  یكد ملب   -----------آقای / خانم / شركت 

شماره تلفن ثابت  ------------------------------------ :و اقامتگاه اصلی -------------------------------------دريافت خدمت
 -----------شغل :    /   /  تاريخ تولد :  -----------ميزا  تحايعب :   ----------- نام  )ايميل ( :اراي  -----------: 

 : تعاريف  1ماده 

 كميسيو  تنظيم مقرراب ارتباطاب :كمیسیون-1-1

 اازما  تنظيم مقرراب و ارتباطاب راديويیسازمان:-1-2

 شود.ناميده می "شركت"در اين قرارداد  پس  نيازاك   عاميلت فروش شركت خليج فارس اطع  راا  خليج فارس الکترونيکهميار شركت:دهنده سيسرو-1-3

 . دينما یماين قرارداد از خدماب موضو  قرارداد ااتفاده  موجب ب كاربر نهايی  عنوا  ب هر شصص حقيقی و يا حقوقی اات ك  (:رندهیگ سيسرومشترک )-1-4

كند و از زما  دايری مدب زما  ارويس انتصابی ك  مشترك بر اااس تعرف  اععمی از اوی شركت در چارچوب ماوباب كميسيو  هزين  آ  را پرداخت میدوره اشتراک:-1-5

 شود.آغاز میارويس 

 و اعمالا  تغييالراب روی االرويس مشالترك از طريالب آ  بال  آدرس       هالا  یراالان  ب  معنی درگاه خدماب برای مشترك بوده ك  تمامی اطالع  پنل كاربری، حساب كاربری:-1-6

https://my.hamyaronline.net  اات. ريپذ امکا 

 باشد.كلي  تجهيزاب و خطوط ارتباطی ك  تحت مالکيت شركت میشبکه شركت:  -1-7

ابل انتقا  ب  ميزا  اطععاب قابل مبادل ، تواط مشترك در طو  يک دوره ك  اين ترافيک در بازه زمانی ارويس قابل ااتفاده بوده و ترافيک باقيمانده قترافیک دوره :-1-8

 باشد.دوره بعد نمی

 باشد.اندازی ارويس مشترك و برقراری ارتباط با شبک  شركت میتحويل و راهدايری سرويس:-1-9

 باشد.: آماده كرد  خط مشترك ب  منظور برقراری ارتباط تلفن مشترك با شبک  شركت میرانژه-1-10

 باشد .دهد و قابل تغيير نمیمیرا در آ  نقط  ب  مشترك تحويل محلی ك  شركت خدماب خود مکان دريافت خدمت:-1-11

 .محل اکونت ،اععم شده از اوی مشترك ب  شركت می باشد ب  معنای مشصااب آخرين نشانی:اصلياقامتگاه -1-12

 شود.های شبک  ااتفاده میاا  بين گرهكند و ب  منظور اتای اختااص پيدا مینشانی پروتکل اينترنت، برچسب عددی اات ك  ب  تجهيزاب شبک  های رايان :IPنشاني -1-13

 ك  در شبک  جهانی اينترنت قابل مسيريابی هستند.IPهای نشانی:  IPهای عمومي نشاني-1-14

 ها و شبک  ملی اطععاب( در نظر گرفت  شده اات.های خاوصی )مانند شبک  داخلی اازما  اات ك  برای شبک IPای از نشانی های بازه:IPهای خصوصي نشاني-1-15

 باشد.می روز هفت  7ااعت  و در  24صورب  جهت ارتباط با پشتيبانی ب  33131003، گناوه 34246285، برازجا   33563366 بوشهر شماره تماس شماره تماس: -1-16

 

 : موضوع قرارداد 2ماده 
 عبارب اات از:

  بالا آ  بالر    مرتبط پشتيبانی اراي  خدماب و -----------برقراری اتاا  دو طرف  نامتقار  غير اختااصی ب  شبک  جهانی اينترنت از طريب شبک  شركت و با ضريب تسهيم
 باشد.ارويس ك  جزء الينفک اين قرارداد می درخواات اااس نو  ارويس درخوااتی مندرج در فرم

  تامين پهنای باند اينترنتی اختااصی، با ارعت دريافت----------- (  مگا بيت بر ثانيMbps ------   و اراا)----------- (  مگا بيت بر ثانيMbps------- 
 .با آ  مرتبط پشتيبانی اراي  خدماب و تحويل آ  در مکا  دريافت خدمت و -----------IP ( ب  همراه 

تواند كتباً تقاضای كاهش يا افزايش موضو  های اراالی، مشترك میقرارداد و در صورب نياز مشترك و وجود امکاناب و پس از تسوي  آخرين صورتحسابدر طو  مدب  :1تبصره

 ای با توافب طرفين تنظيم خواهد گرديد.قرارداد را بنمايد ك  در اين صورب الحاقي  جداگان 

 باشد.منوط ب  بررای و تاييد قابليت تجهيزاب ارتباطی موجود تواط كارشنااا  فنی شركت میWirelessتر ارتقاء پهنای باند از طريب بس :2تبصره

 

 قرارداد زمان مدت: 3ماده 
  اات و با اولين اتاا  ب  شبک  شركت بر حسب ااعت و دقيق  شرو  می شود شده مشصص ارويس درخواات فرم در قرارداد زما  مدب

ارويس ب  مشترك و تحويل نام كاربری و  تحويلااعت پس از اععم آمادگی  72بايد حداكثر ظرف مدب  مشترك ADSLدر خدماب اينترنت پرارعت  :1تبصره 

در صورب عدم انجام اين امر در زما  اشاره شده تواط مشترك، مبنای . را برقرار نمايد شركتب  مشترك، ارتباط با شبک   شركتكلم  عبور و اطععاب الزم از اوی 
 لحاظ خواهد شد. شركتارويس از زما  اععم آمادگی تحويل ارويس از اوی  دايریزما  

mailto:info@hamyaronline.net
http://www.cra.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=2e897696-bb9c-49ea-9ead-332ba5c459fb
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حداكثر ظرف  ركتشصورتی ك  مشترك درخواات اعزام كارشناس ناب و تحويل حضوری ارويس را داشت  باشد،  در ADSLدر خدماب اينترنت پرارعت  :2تبصره

كرده و نام كاربری و  راه اندازیااعت پس از اععم رانژه خط تلفن و اععم آمادگی تحويل ارويس ب  مشترك، ارويس را ب  صورب حضوری ناب و  72مدب 
 ننمايد، زما  آماده كارشناس مراجع  حضوری و ناب رابرای دهد، در صورتی ك  مشترك در اين مدب شرايط و محيطتحويل میرا نيز كلم  عبور و اطععاب الزم 

 .شودگرفت  می نظر اععم آمادگی تحويل ارويس از اوی شركت درزما  ااعت پس از  72 ارويس دايری

ارويس ب  ااعت پس از درخواات مشترك و اععم آمادگی تحويل  72شركت حداكثر ظرف مدب  ،WiFiدر خدماب اينترنت پرارعت مبتنی بر فنآوری  :3تبصره 

دهد و شركت متعهد اات شرو  قرارداد را از تاريخ امضاء صورتجلس  ناب تواط مشترك، ارويس را ب  صورب حضوری ناب، راه اندازی و داير كرده و تحويل می
 مشترك محااب  نمايد.

وره، تواط شركت ب  صورب اراا  پست الکترونيکی يا پيامک ب  ااعت قبل از اتمام زما  پايا  د 72هشدار پايا  زما  دوره ارويس طبب قرارداد حداقل  :4تبصره 

های آ  اقدام نمايد. در صورب عدم اراي  درخواات تمديد تواط تواند در اين مدب نسبت ب  تمديد قرارداد و پرداخت هزين شود. مشترك میمشترك اطع  راانی می
اندازی مجدد ارويس منوط ب  وجود امکاناب فنی و پرداخت هزين  ناب مجدد  شود و راه آوری می يافت  تلقی شده و ارويس جمع بين پايا مامشترك، قرارداد فی

 خواهد بود.  
 

 : مبلغ قرارداد  4ماده 
 266و ماوب  جلس  شماره  22/03/95مورخ 237ه جلس  شمار 1شماره  ابماوبمندرج در فرم درخواات ارويس در مبلغ كل قرارداد براااس ارويس درخوااتی  -4-1

-----جمعا ، برای كل دوره ريا  -----------شود با احتساب مالياب بر ارزش افزوده و يا ماوباتی اات ك  در آينده تاويب می كميسيو  21/08/1396مورخ 
را از طريب درگاه ريا   ----------روز از زما  صدور صورتحساب، مبلغ  5باشد ك  مشترك موظف اات در ابتدای هر ماه يا دوره ظرف مدب ريا  می ------

 نمايد. صورب نقد پرداخت پرداخت الکترونيکی در پنل كاربری واريز و يا ب 

 ا ب  شركت اععم نمايد.بايست موضو  را كتبمشترك در صورب عدم دريافت صورتحساب می :1تبصره 

های مورد نياز باشد و تامين و تهي  تجهيزاب و داتگاهصرفا مربوط ب  اراي  ارويس درخوااتی در طو  مدب قرارداد حاضر می 4ماده  1مبالغ مندرج در بند  :2تبصره 

 شود.  صورتحساب آ  باورب جداگان  صادر میمربوط  از جمل  مودم و آنتن و ... و همچنين هزين  ناب و راه اندازی بعهده مشترك بوده ك

مشترك نيازمند حضور نماينده شركت برای ناب ارويس در محل  ك  یدرصورت :ADSLاينترنت پرسرعت  تجهیزات مشترک یانداز هزينه راه -4-2

ريا  در زما   150000تجهيزاب انتهايی را ععوه بر هزين  اشتراك مطابب نرخ شركت در چارچوب ماوباب كميسيو  ب  مبلغ  یانداز موردنظر باشد، بايد هزين  راه
 عقد قرارداد پرداخت نمايد.

ه مصابراب كميسيو ، هزين  رانژ 22/03/95مورخ  237جلس  شماره  1ماوب  شماره مطابب  :ADSLاينترنت پرسرعت  هزينه دايری و تخلیه مشترک -4-3

 .شود یدر هنگام عقد قرارداد از مشتركين دريافت م بار کياتاا ، فقط  یانداز و اين هزين  ععوه بر هزين  اشتراك و راه ريا  بوده 120.000 برابر)دايری/ تصلي ( 
مطالب  و مشترك ملزم ب  پرداخت آ  شركت  از اوی یآور بديهی اات در صورب عدم پرداخت هزين  مذكور از اوی مشترك اين هزين  در هنگام درخواات جمع

 اات.ی آور قبل از جمع

 شده و مشترك ملزم ب  پرداخت آ  برای هر دوره اشتراك اات. مذكور اضاف  یها ن يافزوده ب  كلي  مبالغ هز مطابب ماوباب جاری كشور، مالياب بر ارزش :3تبصره 

 نسبت ب  خريد ترافيک اضافی بر اااس ماوباب كميسيو  اقدام نمايد. تواند یدر صورب نياز، مشترك م :4تبصره 

 .گردد یم تمديد، شده  پرداخت آ  اشتراك حب ك ی ا دوره برای خود  ب  خود قرارداد اين اشتراك، هزين  باپرداخت  :5تبصره 

 

 شركت: تعهدات 5ماده 
 .دينما ینميک يا چند مورد خدماب يا تجهيزاب را ب  خريد يک يا چند مورد ديگر مشروط  ارائ شركت -5-1
 ك  ب  هما  ترتيب اععمی در تبليغاب و بازاريابی خود قراردادها را تنظيم كند. شود یممتعهد شركت  -5-2
در داالترس مصاطبالا  و مشالتركين قالرار      تياالا  وبدرج در   اين قرارداد را از طريالب  اب موضوخدم ارائ قانونی مربوط ب   صعح یذقوانين و مقرراب ماوب مراجع شركت  -5-3
 .دهد یم
 االاعت قبالل( زمالا     48قبلالی )حالداقل    بالااطع  كنالد و   ینال يب شيپال در هنگالام عمليالاب شالبک  را     SLAتمهيالداب الزم را بالرای رعايالت تعهالداب     شالود  یمال متعهد شركت -5-4

Down Timeرا تعيين كند. عمليابDown Time ااتبار کيو تعداد آ  در ماه حداكثر  شود یمصبح( انجام  6تا  2كم ترافيک ) ااعت  یها زما در. 
بعدی( كميسيو  بوده و تمام بندهای توافقنام  مرتبط )و ااير ماوباب جديد  177( مطابب ضوابط ماوب  شماره SLAو اجرای توافقنام  اطح خدماب ) ارائ متعهد ب  شركت -5-5

 باشد.می اجرا قابل( از زما  امضای قرارداد و تحويل ارويس SLAاطح خدماب )
غييالراب باشالد   تا پايا  دوره اشتراك خدمت انتصابی، تغييری در شرايط مقرر در قرارداد نصواهد داد مگر اينک  بر اااس اععم اازما  مجبور ب  اعما  ت شود یممتعهد شركت  -5-6

 .در خاوص ادام  يا فسخ قرارداد در اختيار مشترك باشد یريگ ميتاممورد نيز شرايط جديد بايد ب  اطع  مشترك براد و  نيدر اك  
 مالورد ب احکالام  نالاروای آ  در تاالوي   نفوذ اعما بر اين قرارداد مسئوليتی ندارد مگر اينک  بعدها  مؤثردر قبا  تاميماب مراجع ذياعح و تغييراب در قوانين و مقرراب شركت -5-7

 .ب  اثباب براد نظرش
شد  نسبت ب  تحويل نسص  كتبی  االجرا الزمروز قبل از  14اصعحاب يا ايجاد تغييراب در متن قرارداد ضروری باشد، پس از تائيد اازما ، حداقل ،شركتچنانچ  ب  تشصيص -5-8

 info@hamyaronline.net ايميالل  كتبی و يا الکترونيکی از طريب صورب ب اعتراضاب خود را تواند یمو مشترك در طی مدب مذكور لکترونيکی ب  مشترك اقدام نموده و يا ا
 اععم نمايد. شركتب   3داخلی  077-33563366 ،يا نمابر ب  شماره

 .ااتموظف ب  كسب رضايت مشتركين جهت اعما  تغييراب شركت های قبلی، در خاوص قرارداد:1 تبصره
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 .، مشتركين را از داترای ب  خدماب موضو  اين قرارداد محروم يا محدود نکندكند یمدر مواردی ك  قانو  و مقرراب معين  جز ب تحت هيچ شرايطی شود یممتعهد  شركت -5-9
از طريب خدماب موضو  قرارداد مشتركين را تهديد كند و از اين رخداد آگاه باشد نسبت ب  اتصاذ تمهيداب  یالوقوع بيقرچنانچ  آايب مادی يا معنوی  شود یممتعهد شركت -5-10

وارده خواهالد   یها ا يزقانونی، موظف ب  جبرا   یها تيمسئولاقدام كند، در غير اين صورب ععوه بر ااير  ها آ رهنمودهای پيشگيران  ب   ارائ مشتركين و  یااز آگاهبازدارنده و يا 
 .بود
و  هالا  دادهصاليانت از  بال  مشالتركين جهالت     شالود  یمال و اطععاب مشتركين و ارتباطاب و حريم خاوصی مشتركين اات و متعهد  ها دادهموظف ب  حفظ محرمانگی شركت  -5-11

 آورد.كافی را ب  عمل  یراان اطع احتمالی ناشی از تهديدها  یها بيآااطععاب و  یآور فنشا  متنااب با خدماب ارتباطی و اطععاب شصای
و ارتباطاب شصای مشتركين نيست و رعايالت مقالرراب قالانونی     ها دادهب   رمجازيغنظارب بر كاركردهای خدماب، موجب داترای  هرگون ك  اعما   شود یممتعهد شركت -5-12

 .ناظر ب  اين حوزه الزامی اات
 رايگا  ب  اطع  مشتركين راانده شود. طور ب مشصااب و نرخ خدماب بايد ب  نحو منااب و با جزيياب كامل،  -5-13

موظالف  شركت خدمت،  یانداز راهخدماب داترای ب  اينترنت ب  مشترك مطابب موضو  قرارداد بوده و در صورب درخواات مشترك مبنی بر ناب و  ارائ متعهد ب  شركت  -5-14
تحويالل خالدماب موضالو  قالرارداد بالا       جلس  صوربتجهيزاب انتهايی طبب ماوب  كميسيو  از مشترك اخذ و  یانداز راه. هزين  ااتتجهيزاب انتهايی مشترك  یانداز راهب  ناب و 

 .شود یممشترك تنظيم 
نمايد و مسئوليتی در قبالا   شركت متعهد اات موضو  اين قرارداد را در مکا  دريافت خدمت و در درگاه خروجی راديو، روتر يا مودم ) قبل از شرو  شبک  مشترك( تحويل  -5-15

 تحويل اينترنت بر روی شبک  مشترك ندارد. 
ن نگهداری كنند تا امکا  پااصگويی بال  ادعاهالای   يش ماه پس از پايا  قرارداد مشتركب را تا شكيفيت خدما یها شاخصو اطععاب مربوط ب   ها دادهموظف اات شركت  -5-16

 مبنی بر نبود يا كااتی كيفيت خدماب را داشت  باشد . ها آ از اوی  شده مطرح
از طريب ( روز در هفت ، خدماب موضو  قرارداد را فراهم نمايد و امکاناب پشتيبانی تلفنی 7و هفت) روز شبان ( ااعت در 24)وچهار ستيب صورب ب ، وقف  یبمتعهد اات شركت  -5-17

 و در تمام ايام هفت  و ايام تعطيل فراهم كند. یروز صورتشبان  ب و پااصگويی ب  مشتركين خود را  33131003و  34246285، 33563366شماره

در ااعاب اداری  ،دارند (WiFi( يا محل ناب تجهيزاب )ADSL) ك  نياز ب  عملياب فيزيکی در مراكز مصابراتی يا محل مشتركپشتيبانی حضوری و رفع عيوب فنی :2 تبصره

 .تو حل اا یبررا قابل
 گردد در صورب بروز اختع  و يا قطع ارتباط حسب گزارش مشترك، در اار  وقت نسبت ب  رفع اشکا  اقدام نمايد.شركت متعهد می -5-18

 

 : تعهدات مشترک6ماده 

 اقدام كند و ب  مواعد مقرر در قرارداد پايبند باشد . ها آ  نشيگز ب نسبت  ها ن يهزبا آگاهی كامل از بهای خدماب و نحوه پرداخت  شود یممشترك متعهد  -6-1
و از طريالب   شالده  ابالع  صادر و  ربط یذك  از اوی مراجع  يیها داتورالعمل كلي  قوانين و مقرراب جمهوری ااعمی ايرا  مرتبط با موضو  قرارداد و شود یممشترك متعهد  -6-2

 شده اات را رعايت نمايد . یراان اطع  ربط یذيا ااير مبادی شركت  یراان اطع پايگاه 
 . ااتب  غير خودداری نمايد. در غير اين صورب دارنده پروان  مجاز ب  فسخ خدماب شركت از واگذاری امکاناب و تجهيزاب متعلب ب   شود یممشترك متعهد  -6-3
و همچنين توزيع شركت ب  غير و خارج از روا  انتقا  امتياز تواط  ها آ ب   شده ارائ و مداراب ارتباطی پهنای باند و ااير امکاناب و خدماب  ها نکيلهرگون  واگذاری خطوط و -6-4

مجاز بال  ااالتفاده از خطالوط و     صرفاًهای اپراتوری( ب  هر شکل و تحت هر عنوا  ممنو  بوده و مشتركين فعاليت مشاب  شركتومی ب  اايرين )عم صورب هاب  آ تمام يا بصشی از 
 .باشند یماازمانی(  تيمأموردر زما  اشتغا  ب  كار يا ور تواط خود و يا كارمندا  خود )خدماب مذك

 اات. بعمانع موارد تمامی رعايت ب  منوط و تحايل محل درمکا  ها آ  حضور زما  در آموزشی مؤاساب ريو اا ها دانشگاه دانشجويا  يا و محالين ب  ارويس اراي  :1تبصره 

 ارائ فعاليت كاربرا  و ذخيره آ  برای مدب حداقل يک اا  جهت   LOGو CDR، ثبت مشصااب هويتی و شده ارائ خطوط و خدماب  یاازمان درو در صورب توزيع :2تبصره 

 .ضروری اات صعح یذب  مراجع 
 .هااات آ ازيامت صاحببر عهده مشتركين و  صرفاً شده  ارائ مسئوليت عواقب هرگون  ااتفاده اوء و مغاير با قوانين و مقرراب از خطوط و خدماب  -6-5
 .باشند ینم واگذارشدهمشتركين مجاز ب  انتقا  ترافيک خطوط تلفن از بسترهای ديتا و اينترنت  -6-6

 .رديگ یبرنمدر  محدوده ااختما  و شبک  محلیرا در  مؤاسابها و و شركت ها اازما   (PBX)اين محدوديت خطوط تلفن داخلی :3تبصره 

مسافربری و ... ( با ااتفاده  یها ان يپا، ها ها و مراكز تفريحی و فرودگاه عمومی )از قبيل پارك یها جهت توزيع اينترنت در مکا در صورب نيازمندی برخی از مشتركين حقوقی  -6-7
 بين الزم هماهنگی نيز اجرا و طراحی مراحل در و پذيرفت  صورب فوق اماكن متوليا  شركت ب  مسئوليت و مديريت و يا هر روش ديگر الزم اات اين اقدام تحت  WIFIاز بستر

صورب اين  اين آيد.در غير ب  عمل كاربرا  فعاليت  LOGو مشصااب ذخيره و ثبت ،تياحراز هو نحوه نيامنيتی و همچن هایاياات اعما  كنترلی، پيوات نيتأم شركت جهت
 ها و تبعاب آ  ب  عهده مشترك خواهد بود.عمل تصلف بوده و كلي  مسئوليت

روزه جهت رفع موارد  10تواط مشترك نسبت ب  صدور اخطار با مهلت  7-6تا  5-6در صورب مشاهده و اطع  از موارد تصطی از مفاد بندهای  تواند یمشركت بديهی اات  -6-8
 .ااتارويس تا زما  رفع موارد تصلف و همچنين معرفی مشترك خاطی ب  مراجع ذياعح  ارائ تصلف اقدام نموده و در صورب عدم رفع تصلف ملزم  ب  قطع خطوط و توقف 

، در صورب عدم د را ب  دارنده پروان  اطع  دهدشماره تلفن و آدرس پست الکترونيکی(، اطععاب جديد خونشانی، ااب تماس )در صورب تغيير مشص شود یممشترك متعهد  -6-9
 ، بر عهده مشترك خواهد بود.اات یراان اطع مشکلی در برقراری تماس با مشترك ، مسئوليت عدم اطع  از مواردی ك  متضمن و بروز هرگون   یراان اطع 

و اطععاب امت مشترك بر عهده  ها ستميانسبت ب  تغيير رمز ورود ارويس خود اقدام نمايد و حفاظت از ، شركت مشترك موظف اات پس از اولين ارتباط با شبک   -6-10
 خودش اات و مشترك بايد از نام كاربری و رمز عبور ب  نحو منااب نگهداری نمايد.

در هر زما  با پرداخت IPخاوصی  یها ینشاندارای  یها سياروو در صورب نياز ب   اات (Dynamic) متغير صورب ب IPعمومی یها ینشانها دارای كلي  ارويس-6-11
 .ااتريپذ امکا هزين  مربوط  و وجود امکاناب، 



 
 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات راديويي 100-95-23 ( به شمارهServco.ارنده پروانه ارائه خدمات ارتباطي ثابت)د خلیج فارس اطالع رسان شركتعاملیت فروش 

 

 

شركت مشاهده رفتار نابهنجار و يا الفاظ خارج از عرف جامع  از اوی كاركنا   ك  یدرصورتو  شود یمبا مشترك ضبط  برقرارشدهتمامی مکالماب  رجو  اربابتکريم  منظور ب  -6-12
 .رادارندو پيگيری موضو  مطابب قوانين كشور  شده ضبطداد  مکالم  و يا مشترك دو طرف حب مستند قرار

ی اعتبار قرارداد بررای كرده و در صورب وجود رخواات وی را در هر زما  از دورهدرخواات مشترك مبنی بر تغيير طرح خدماب، ددريافت شركت متعهد اات در صورب -6-13

 در چارچوب ماوباب كميسيو  ب  تغيير طرح خدماب اقدام كند.تعرف  شركت مندرج در اايت و امکاناب و براااس 

 گردد ك  از تجهيزاب امانی ب  بهترين وج  نگهداری نمايد و تجهيزاب را در پايا  يا فسخ قرارداد ب  شركت عودب نمايد.مشترك متعهد می -6-14

 

 : شرايط فسخ قرارداد 7ماده 
پنل كاربری خود ب  فسخ قرارداد اقدام نمايد و شركت طريب از باورب كتبی يا با ارائ  درخواات  یستيبا یدريافت خدماب، ممشترك در صورب تمايل ب  اناراف از  -7-1

. بديهی اات در صورب از تاريخ اععم فسخ مشترك، نسبت ب  انجام كلي  مراحل فسخ و فسخ قرارداد با وی اقدام نمايدمکلف اات حداكثر ظرف مدب يک هفت  
از اوی مشترك قبل از پايا  قرارداد هزين  پرداختی مربوط ب  اين قرارداد ب  مشترك عودب داده نصواهد شد. همچنين فسخ و يا اتمام  طرف  کيت فسخ درخواا

در طو   رمجازيااتفاده غ زما  اعتبار نبوده و بايد پااصگوی موارد مشترك در خاوص تعهداب وی در طو  مدب یها تيرافع مسئول وج  چيه قرارداد ب  هر دليل، ب 
 شده باشد.  زما  قرارداد فسخ مدب

اقدام نمايد،  SLAتعهداب  ازجمل اين قرارداد  موردنظرخدماب با معيارها و مفاد  ارائ نسبت ب  چنانچ  شركت نتوانست  باشد ظرف يک هفت  از تاريخ انعقاد قرارداد  -7-2
با  حساب  يمکلف اات ظرف يک هفت  از تاريخ اععم فسخ مشترك ، نسبت ب  تسوشركت نسبت ب  اععم فسخ قرارداد و اخذ هزين  اقدام نمايد و  تواند یمشترك م

 وی اقدام نمايد.
رتباط موضو  قرارداد بر روی آ  مبنی بر تغيير در وضعيت تلفن ثابتی ك  ا ADSLخدماب اينترنت پرارعت در صورب ارائ  هرگون  درخوااتی از اوی مشترك  -7-3

نسبت ب  درخواات فسخ اقدام  تواند یداير شده اات )اعم از تغيير مالکيت، تغيير شماره، تغيير مکا  و ...( و عدم امکا  برقراری ارتباط در شرايط جديد، مشترك م
 ارتباط ب  عهده مشترك اات. یآور واات فسخ و جمعنمايد. بديهی اات مسئوليت مالی و حقوقی ناشی از موضو  قرارداد تا زما  ارائ  درخ

ه خط موضو  قرارداد، از روی تجهيزاب شركت و از طريب ژرانی آور و جمع طرف  کي) مستأجر ، صاحب خط( حب فسخ  ADSLخدماب اينترنت پرارعت  مشترك -7-4
 شركت مصابراب را ندارد .

 

 ها تيشکا:رسیدگي به  8ماده 

شکاياب ثبت نمايد. در صورب بروز  اامان مراجع  و شکايت خود را در  www.hamyaronline.net اايت شركت ب  آدرس صورب داشتن شکايت، ب  وبتواند در  مشترك می
يا  www.195.irتواند موضو  را ب  اازما  از طريب مراجع  ب  اايت میهرگون  اختعف بين طرفين قرارداد و عدم رفع مشکل از طريب مذاكره و گفتگوی دوجانب ، مشترك 

ذكر اات پس از ثبت درخواات از الزم ب   منعکس و اقدام ب  ثبت شکايت نمايد. ict.gov.ir@195 ايميلو يا آدرس  600195يا شماره پيامک  195تماس با تلفن گويای 
 های الزم را انجام دهد.  های مذكور پيگيری تواند از طريب لينک مشترك قرارداده ك  مشترك می اختيارشماره پيگيری در  و اازما ، ايستم يک اايت شركت طريب

 

 : وضعیت اضطراری9ماده 
 ك  فرا ارادی باشد . كند یمالب مسئوليت شركت تنها در صورتی از  نشده ینيب شيپو  شده ینيب شيپوضعيت اضطراری  -9-1
، كلي  اقداماب ضروری برای اعاده داترای ب  خدماب و ب  حداقل رااند  پيامدهای عدم داتراالی  درنگ یبستيبا یمشركت خدماب،  ارائ در  رمجازيغدر صورب بروز وقف   -9-2

 مشتركين ب  خدمت را انجام دهد.
 آنی ب  مشتركين اقدام نمايد . یراان اطع نسبت ب   ستيبا یمبا انجام كلي  اقداماب ضروری  زما  همشركت در صورب بروز وضعيت اضطراری،  -9-3
از  یبالردار  بهالره وقو  بعيای طبيعی ك  ناشی از عدم رعايت ااتانداردهای ايمنی در تأااليس و ناالب و    موجب ب ك  شركت عدم امکا  انجام تعهداب موضو  قرارداد تواط  -9-4

 تلقی خواهد شد.شركت قاور از تعهداب  عنوا  ب شود و  تجهيزاب شبک  باشد، مشمو  اين ماده نمی
 

 كلیات قرارداد -10ماده

 .ر نسص  حکم واحد را دارا می باشده ك نسص  تنظيم، امضاء و مبادل  گرديد  2و در تباره ماده،  بند ،  10اين قرارداد در -12-1
 .باشدتائيد كلي  مفاد اين قرارداد می دانند و امضاء ذيل صفحاب ب  منزل  قبو  وفين خود را متعهد ب  اجرای آ  میكلي  مفاد قرارداد ب  رؤيت طرفين رايده و طر-12-2
 
 
 

 

 امضاء  /نام و نام خانوادگي مشترک  فروشعاملیت مهر و امضاء 
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