
  

 

 راديوييسازمان تنظيم مقررات و ارتباطات از  100-95-52 ( به شمارهServcoخدمات ارتباطي ثابت) ارايهدارنده پروانه               

 تاريخ: 
 شماره:  
 پيوست :  

 بسمه تعالی

"خدمات اينترنت پرسرعت ارايهقرارداد "  
سازمان از  100-95-52 :( به شمارهServcoدارنده پروانه ارائه خدمات ارتباطي ثابت) ،411396496541 كد اقتصادي: و 10420168889شناسه ملي: ، 10651: به شماره ثبتآريا نت اباذر  شركتبين  اين قرارداد

 ،1817495781: با شماره مليي مسعود ويس بهبهاني رعامليو مد 061-52330989 نمابر ،ir24info@arianet.، رايانامه سال شمسي 5مدت به  08/03/1396 از مورخ اعتبار با تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي
مشترك با و  طرف کي زا 061-52324279 :به شماره تماس،  6351718565 :،كد پستيطبقه دوم ،اداري رويال مجتمع تجاري، ،روبروي شعبه مركزي بانک سپه ،خيابان پيروز، ناحيه صنعتي، بندر ماهشهر :نشانيبه 

 شود.ميمنعقد  ديگرمشخصات به شرح ذيل از طرف 

 )شخص حقیقی يا حقوقی( :مشخصات مشترک
.............................. ميزان تحصيالت:  ............................... :تاسيس/تاريخ تولد....................... شماره شناسنامه/ ثبت:  ....................................... شناسه ملي: /يكد مل ......................................................شركت آقا/ خانم/

  ..........................سمت :   ...........................: نماينده و نام خانوادگي نام ............................................................نامه )ايميل ( : اراي  ...............................شماره تلفن ثابت :   .....................................: موضوع فعاليت /شغل
  ...........................................كد پستي: .......................................................... .................................................................: نشاني اقامتگاه اصلي  ...............................................شماره تلفن همراه: 

  ..............................................پستي: كد     ...................................................................................................................................................نشاني محل دريافت خدمت: 
 

 : تعاريف  1ماده 

 ارتباطات كميسيون تنظيم مقررات :کمیسیون-1-1

 سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي سازمان:-1-2

 شود.ناميده مي "شركت" ،در اين قرارداد پس نيا كه ازآريا نت اباذر  شركت :دهنده سيسرو -1-3

 . دينمايموجب اين قرارداد از خدمات موضوع قرارداد استفاده معنوان كاربر نهايي بههر شخص حقيقي و يا حقوقي است كه به (:رندهیگسيمشترک )سرو -1-4

 مدت زمان سرويس انتخابي كه مشترك بر اساس تعرفه اعالمي از سوي شركت در چارچوب مصوبات كميسيون هزينه آن را پرداخت  دوره اشتراک: -1-5

 شود.آغاز ميكند و از زمان دايري سرويس مي

 است.  ريپذامکان ir24arianet. :و اعمال تغييرات روي سرويس مشترك از طريق آن به آدرس هايرسانبه معني درگاه خدمات براي مشترك بوده كه تمامي اطالع پنل کاربری، حساب کاربری: -1-6

 باشد.كليه تجهيزات و خطوط ارتباطي كه تحت مالکيت شركت مي :شبکه شرکت -1-7

 باشد.طول يک دوره كه اين ترافيک در بازه زماني سرويس قابل استفاده بوده و ترافيک باقيمانده قابل انتقال به دوره بعد نميميزان اطالعات قابل مبادله، توسط مشترك در : ترافیک دوره -1-8

 باشد.اندازي سرويس مشترك و برقراري ارتباط با شبکه شركت ميتحويل و راه دايری سرويس: -1-9

 باشد.آماده كردن خط مشترك به منظور برقراري ارتباط تلفن مشترك با شبکه شركت مي رانژه: -10-1

 باشد.دهد و قابل تغيير نميمحلي كه شركت خدمات خود را در آن نقطه به مشترك تحويل مي مکان دريافت خدمت: -1-11

 .باشدبه شركت مي اعالم شده از سوي مشتركمحل سکونت  مشخصات آخرين نشاني :اصلیاقامتگاه  -1-12

 شود.هاي شبکه استفاده ميكند و به منظور اتصال بين گرهاي اختصاص پيدا مينشاني پروتکل اينترنت، برچسب عددي است كه به تجهيزات شبکه هاي رايانه :IPنشانی  -1-13

 هستند.كه در شبکه جهاني اينترنت قابل مسيريابي  IPهاي نشاني :IPهای عمومی نشانی -1-14

 ها و شبکه ملي اطالعات( در نظر گرفته شده است.هاي خصوصي )مانند شبکه داخلي سازماناست كه براي شبکه IPاي از نشاني هاي بازه :IPهای خصوصی نشانی -1-15

 باشد.مي روز هفته 7ساعته و در  24صورت جهت ارتباط با پشتيباني به 06152324279 شماره تماس شماره تماس: -1-16

 : موضوع قرارداد 2ماده 
 با آن بر اساس نوع سرويس درخواستي مندرج  مرتبط پشتيباني ارايه خدمات و .................... برقراري اتصال دو طرفه نامتقارن غير اختصاصي به شبکه جهاني اينترنت از طريق شبکه شركت و با ضريب تسهيم

 باشد.جزء الينفک اين قرارداد مي سرويس كه درخواست در فرم
  تامين پهناي باند اينترنتي اختصاصي، با سرعت دريافت........................... ( مگا بيت بر ثانيهMbps ..........  و ارسال)........................... ( مگا بيت بر ثانيهMbps........... به همراه ) IP...................  تحويل آن و

 .با آن مرتبط پشتيباني ارايه خدمات در مکان دريافت خدمت و

كاهش يا افزايش موضوع قرارداد را بنمايد كه در اين صورت  تقاضاي تواند كتباًهاي ارسالي، مشترك ميدر طول مدت قرارداد و در صورت نياز مشترك و وجود امکانات و پس از تسويه آخرين صورتحساب :1تبصره

 اي با توافق طرفين تنظيم خواهد گرديد.الحاقيه جداگانه

 باشد.منوط به بررسي و تاييد قابليت تجهيزات ارتباطي موجود توسط كارشناسان فني شركت مي Wirelessارتقاء پهناي باند از طريق بستر  :2تبصره

 زمان قرارداد: مدت3ماده 
  است و با اولين اتصال به شبکه شركت بر حسب ساعت و دقيقه شروع مي شود شده مشخص سرويس درخواست فرم در قرارداد زمان مدت

به  شركتسرويس به مشترك و تحويل نام كاربري و كلمه عبور و اطالعات الزم از سوي  تحويلساعت پس از اعالم آمادگي  72بايد حداكثر ظرف مدت  مشترك ADSLدر خدمات اينترنت پرسرعت  :1تبصره 

 لحاظ خواهد شد. شركتسرويس از زمان اعالم آمادگي تحويل سرويس از سوي  دايريدر صورت عدم انجام اين امر در زمان اشاره شده توسط مشترك، مبناي زمان . را برقرار نمايد شركتمشترك، ارتباط با شبکه 

ساعت پس از اعالم رانژه خط تلفن  72حداكثر ظرف مدت  شركتصورتي كه مشترك درخواست اعزام كارشناس نصب و تحويل حضوري سرويس را داشته باشد،  در ADSLدر خدمات اينترنت پرسرعت  :2تبصره

دهد، در صورتي كه مشترك در اين مدت شرايط و تحويل مينيز را كرده و نام كاربري و كلمه عبور و اطالعات الزم  راه اندازيو اعالم آمادگي تحويل سرويس به مشترك، سرويس را به صورت حضوري نصب و 
 .شودگرفته مي نظر اعالم آمادگي تحويل سرويس از سوي شركت درزمان ساعت پس از  72 سرويس دايري ننمايد، زمان آماده كارشناس مراجعه حضوري و نصب رابراي محيط

ساعت پس از درخواست مشترك و اعالم آمادگي تحويل سرويس به مشترك، سرويس را به صورت حضوري نصب،  72شركت حداكثر ظرف مدت  ،WiFiدر خدمات اينترنت پرسرعت مبتني بر فنآوري  :3تبصره 

 دهد و شركت متعهد است شروع قرارداد را از تاريخ امضاء صورتجلسه نصب توسط مشترك محاسبه نمايد.راه اندازي و داير كرده و تحويل مي

تواند شود. مشترك ميساعت قبل از اتمام زمان پايان دوره، توسط شركت به صورت ارسال پست الکترونيکي يا پيامک به مشترك اطالع رساني مي 72پايان زمان دوره سرويس طبق قرارداد حداقل هشدار  :4تبصره 

اندازي مجدد شود و راهآوري مييافته تلقي شده و سرويس جمعبين پايانمادرخواست تمديد توسط مشترك، قرارداد فيهاي آن اقدام نمايد. در صورت عدم ارايه در اين مدت نسبت به تمديد قرارداد و پرداخت هزينه
 سرويس منوط به وجود امکانات فني و پرداخت هزينه نصب مجدد خواهد بود.       
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 راديوييسازمان تنظيم مقررات و ارتباطات از  100-95-52 ( به شمارهServcoخدمات ارتباطي ثابت) ارايهدارنده پروانه               

 : مبلغ قرارداد  4ماده 
 03/10/96مورخ  268و شماره  21/08/1396مورخ  266، شماره 22/03/95مورخ 237جلسه شماره  1شماره  اتمصوبدر براساس سرويس درخواستي مندرج در فرم درخواست سرويس در مبلغ كل قرارداد  -4-1

باشد كه مشترك موظف است ريال مي ...........................................جمعا ، براي كل دوره (ماليات بر ارزش افزوده ريال................... .................با احتساب) شودو يا ساير مصوباتي است كه در آينده تصويب مي كميسيون
 نمايد. صورت نقد پرداختت الکترونيکي در پنل كاربري واريز و يا بهرا از طريق درگاه پرداخريال  .........................................روز از زمان صدور صورتحساب، مبلغ  5در ابتداي هر ماه يا دوره ظرف مدت 

 بايست موضوع را كتبا به شركت اعالم نمايد.مشترك در صورت عدم دريافت صورتحساب مي :1تبصره 

هاي مورد نياز مربوطه از جمله مودم و آنتن و ... و همچنين هزينه و تامين و تهيه تجهيزات و دستگاهباشد مربوط به ارايه سرويس درخواستي در طول مدت قرارداد حاضر مي صرفاً 4ماده  1مبالغ مندرج در بند  :2تبصره 

 شود.نصب و راه اندازي بعهده مشترك بوده كه صورتحساب آن بصورت جداگانه صادر مي

براي راه اندازي تجهيزات انتهايي )مودم( از سوي شركت، هزينه آن به  ADSLاينترنت پرسرعت مشترك در صورت درخواست  :ADSLاينترنت پرسرعت  تجهیزات مشترک یاندازهزينه راه -4-2

................ ريال رسيد(، ......... خواهد تصويب به آينده در ساير مصوباتي كه يا )و كميسيون 22/03/95مورخ  237جلسه شماره  1مطابق مصوبه شماره  عهده مشترك است كه در اين صورت تعرفه راه اندازي خدمت،
 بوده و در صورت درخواست مشترك، شركت موظف به نصب و راه اندازي تجهيزات انتهايي مشترك خواهد بود.

هزينه رانژه  رسيد(، خواهد تصويب به آينده در ساير مصوباتي كه يا )و كميسيون 22/03/95مورخ  237جلسه شماره  1مطابق مصوبه شماره  :ADSLاينترنت پرسرعت  هزينه دايری و تخلیه مشترک -4-3

بديهي  .شوديدريافت م ADSLاينترنت پرسرعت در هنگام عقد قرارداد از مشتركين  بارکياتصال، فقط  ياندازريال بوده و اين هزينه عالوه بر هزينه اشتراك و راه.........................  تخليه( برابر و مخابرات )دايري
 است.ي آورشركت مطالبه و مشترك ملزم به پرداخت آن قبل از جمع از سوي يآوراست در صورت عدم پرداخت هزينه مذكور از سوي مشترك اين هزينه در هنگام درخواست جمع

 شده و مشترك ملزم به پرداخت آن براي هر دوره اشتراك است.مذكور اضافه يهانهيافزوده به كليه مبالغ هزمطابق مصوبات جاري كشور، ماليات بر ارزش :3تبصره 

 نسبت به خريد ترافيک اضافي بر اساس مصوبات كميسيون اقدام نمايد. توانديدر صورت نياز، مشترك م :4تبصره 

 .گردديم تمديد، شده پرداخت آن اشتراك حق كهي ادوره براي خود به خود قرارداد اين اشتراك، هزينه باپرداخت  :5تبصره 

 شرکت: تعهدات 5ماده 
 .دينماييک يا چند مورد خدمات يا تجهيزات را به خريد يک يا چند مورد ديگر مشروط نم ارايهشركت  -5-1
 كه به همان ترتيب اعالمي در تبليغات و بازاريابي خود قراردادها را تنظيم كند. شوديشركت متعهد م -5-2
 .دهديمدر دسترس مخاطبان و مشتركين قرار  ir24arianet. تيساوبخدمات موضوع اين قرارداد را از طريق درج در  ارائهقانوني مربوط به  صالحيذقوانين و مقررات مصوب مراجع شركت  -5-3
 Down عملياترا تعيين كند.  Down Time ساعت قبل( زمان 48كند و بااطالع قبلي )حداقل  ينيبشيدر هنگام عمليات شبکه را پ  SLAتمهيدات الزم براي رعايت تعهدات شوديشركت متعهد م -5-4

Time استبارکيو تعداد آن در ماه حداكثر  شوديصبح( انجام م 6تا  2كم ترافيک ) ساعت  يهادر زمان. 
( از زمان SLAبعدي( كميسيون بوده و تمام بندهاي توافقنامه سطح خدمات )مرتبط )و ساير مصوبات جديد  177( مطابق ضوابط مصوبه شماره SLAو اجراي توافقنامه سطح خدمات ) ارايهشركت متعهد به -5-5

 باشد.مي اجراامضاي قرارداد و تحويل سرويس قابل
مورد نيز شرايط جديد بايد  نيمگر اينکه بر اساس اعالم سازمان مجبور به اعمال تغييرات باشد كه در ا ؛ابي، تغييري در شرايط مقرر در قرارداد نخواهد دادتا پايان دوره اشتراك خدمت انتخ شوديشركت متعهد م -5-6

 .در خصوص ادامه يا فسخ قرارداد در اختيار مشترك باشد يريگميبه اطالع مشترك برسد و تصم
 .نظرش به اثبات برسد نفوذ نارواي آن در تصويب احکام موردمگر اينکه بعدها اعمال ؛مراجع ذيصالح و تغييرات در قوانين و مقررات مؤثر بر اين قرارداد مسئوليتي نداردشركت در قبال تصميمات -5-7
االجرا شدن نسبت به تحويل نسخه كتبي و يا الکترونيکي به مشترك اقدام روز قبل از الزم 14قل اصالحات يا ايجاد تغييرات در متن قرارداد ضروري باشد، پس از تائيد سازمان، حدا ،چنانچه به تشخيص شركت-5-8

 اعالم نمايد. به شركت 061 52330989: به شمارهيا نمابر  ،ir24info@arianet.ايميل صورت كتبي و يا الکترونيکي از طريق اعتراضات خود را به تواندينموده و مشترك در طي مدت مذكور م

 هاي قبلي، شركت موظف به كسب رضايت مشتركين جهت اعمال تغييرات است.در خصوص قرارداد :1 تبصره

 .اين قرارداد محروم يا محدود نکند، مشتركين را از دسترسي به خدمات موضوع كنديمدر مواردي كه قانون و مقررات معين  جزبهتحت هيچ شرايطي  شوديمتعهد م شركت -5-9
 .ها اقدام كندمشتركين و ارايه رهنمودهاي پيشگيرانه به آن يسازنسبت به آگاه ،از طريق خدمات موضوع قرارداد تهديد كند و از اين رخداد آگاه باشد ي مشتركين راچنانچه آسيب شوديشركت متعهد م -5-10
شان متناسب با خدمات ها و اطالعات شخصيبه مشتركين جهت صيانت از داده شوديها و اطالعات مشتركين و ارتباطات و حريم خصوصي مشتركين است و متعهد مدادهشركت موظف به حفظ محرمانگي  -5-11

 آورد.كافي را به عمل  يرساناحتمالي ناشي از تهديدها اطالع يهابياطالعات و آس يآورارتباطي و فن

 .ها و ارتباطات شخصي مشتركين نيست و رعايت مقررات قانوني ناظر به اين حوزه الزامي استبه داده رمجازيكه اعمال هرگونه نظارت بر كاركردهاي خدمات، موجب دسترسي غ شوديشركت متعهد م -5-12
 رسانده شود.طور رايگان به اطالع مشتركين مشخصات و نرخ خدمات بايد به نحو مناسب و با جزييات كامل، به -5-13

تجهيزات انتهايي  ياندازموظف به نصب و راهشركت خدمت،  ياندازخدمات دسترسي به اينترنت به مشترك مطابق موضوع قرارداد بوده و در صورت درخواست مشترك مبني بر نصب و راه ارايهمتعهد به شركت  -5-14
 .شوديجلسه تحويل خدمات موضوع قرارداد با مشترك تنظيم مون از مشترك اخذ و صورتتجهيزات انتهايي طبق مصوبه كميسي ياندازمشترك است. هزينه راه

که مشترك نمايد و مسئوليتي در قبال تحويل اينترنت بر روي شبشركت متعهد است موضوع اين قرارداد را در مکان دريافت خدمت و در درگاه خروجي راديو، روتر يا مودم ) قبل از شروع شبکه مشترك( تحويل  -5-15
 ندارد. 

ها مبني بر نبود شده از سوي آند تا امکان پاسخگويي به ادعاهاي مطرحن نگهداري كنيكيفيت خدمات را تا شش ماه پس از پايان قرارداد مشترك يهاها و اطالعات مربوط به شاخصشركت موظف است داده -5-16
 يا كاستي كيفيت خدمات را داشته باشد.

و پاسخگويي  06152324279 شمارهاز طريق ( روز در هفته، خدمات موضوع قرارداد را فراهم نمايد و امکانات پشتيباني تلفني 7روز و هفت)( ساعت در شبانه24)وچهارستيب صورت، بهوقفهياست بشركت متعهد  -5-17
 و در تمام ايام هفته و ايام تعطيل فراهم كند. يروزشبانه صورتبه مشتركين خود را به

 .تو حل اس يبررسدر ساعات اداري قابل ،دارند (WiFi( يا محل نصب تجهيزات )ADSL) پشتيباني حضوري و رفع عيوب فني كه نياز به عمليات فيزيکي در مراكز مخابراتي يا محل مشترك :2 تبصره

 وقت نسبت به رفع اشکال اقدام نمايد. گردد در صورت بروز اختالل و يا قطع ارتباط حسب گزارش مشترك، در اسرعشركت متعهد مي -5-18

 : تعهدات مشترک6ماده 

 ها اقدام كند و به مواعد مقرر در قرارداد پايبند باشد.آن نشيگزنسبت به هانهيبا آگاهي كامل از بهاي خدمات و نحوه پرداخت هز شوديمشترك متعهد م -6-1
يا ساير ي شركت رسانشده و از طريق پايگاه اطالعصادر و ابالغ ربطيكه از سوي مراجع ذ ييهاكليه قوانين و مقررات جمهوري اسالمي ايران مرتبط با موضوع قرارداد و دستورالعمل شوديمشترك متعهد م -6-2

 را رعايت نمايد . ،شده است يرساناطالع ربطيمبادي ذ
 مجاز به فسخ خدمات است . شركتبه غير خودداري نمايد. در غير اين صورت شركت ات و تجهيزات متعلق به از واگذاري امکان شوديمشترك متعهد م -6-3
صورت هابهيع تمام يا بخشي از آنو همچنين توزشركت ها به غير و خارج از روال انتقال امتياز توسط شده به آنو مدارات ارتباطي پهناي باند و ساير امکانات و خدمات ارائه هانکيهرگونه واگذاري خطوط و ل-6-4

ن خود )در زمان اشتغال به كار يا هاي اپراتوري( به هر شکل و تحت هر عنوان ممنوع بوده و مشتركين صرفاً مجاز به استفاده از خطوط و خدمات مذكور توسط خود و يا كارمنداعمومي به سايرين )فعاليت مشابه شركت
 .باشنديسازماني( م تيمأمور
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 راديوييسازمان تنظيم مقررات و ارتباطات از  100-95-52 ( به شمارهServcoخدمات ارتباطي ثابت) ارايهدارنده پروانه               

 است. بالمانع موارد تمامي رعايت به منوط و تحصيل محل درمکان هاآن حضور زمان در آموزشي مؤسسات ريو سا هادانشگاه دانشجويان يا و محصلين به سرويس ارايه :1 تبصره

 .ضروري است صالحيذخيره آن براي مدت حداقل يک سال جهت ارائه به مراجع ذ فعاليت كاربران و LOG و CDR شده ، ثبت مشخصات هويتي وخطوط و خدمات ارائه يسازماندر صورت توزيع درون :2تبصره 

 .است هاآن ازيامت صرفاً بر عهده مشتركين و صاحب شده مسئوليت عواقب هرگونه استفاده سوء و مغاير با قوانين و مقررات از خطوط و خدمات ارائه -6-5

 .باشندينم شده ز بسترهاي ديتا و اينترنت واگذارمشتركين مجاز به انتقال ترافيک خطوط تلفن ا -6-6

 .رديگينم ها و مؤسسات را در محدوده ساختمان و شبکه محلي در برها و شركتسازمان )PBX (اين محدوديت خطوط تلفن داخلي :3تبصره 

و يا هر روش   WIFIمسافربري و ... ( با استفاده از بستر يهاانهيپا، هاها و مراكز تفريحي و فرودگاهعمومي )از قبيل پارك يهادر صورت نيازمندي برخي از مشتركين حقوقي جهت توزيع اينترنت در مکان -6-7
امنيتي و  هايسياست اعمال كنترلي، پيوست نيأمت شركت جهت بين الزم هماهنگي نيز اجرا و طراحي مراحل در و پذيرفته صورت فوق اماكن متوليان شركت به مسئوليت و مديريت ديگر الزم است اين اقدام تحت

 ها و تبعات آن به عهده مشترك خواهد بود.صورت اين عمل تخلف بوده و كليه مسئوليت اين آيد.در غير به عمل كاربران فعاليت  LOGو مشخصات ذخيره و ثبت ،تياحراز هو نحوه نيهمچن
روزه جهت رفع موارد تخلف اقدام نموده و در صورت عدم  10توسط مشترك نسبت به صدور اخطار با مهلت  7-6تا  5-6در صورت مشاهده و اطالع از موارد تخطي از مفاد بندهاي  توانديبديهي است شركت م -6-8

 .جع ذيصالح استرفع تخلف ملزم  به قطع خطوط و توقف ارائه سرويس تا زمان رفع موارد تخلف و همچنين معرفي مشترك خاطي به مرا
و بروز هرگونه مشکلي  يرسانشماره تلفن و آدرس پست الکترونيکي(، اطالعات جديد خود را به دارنده پروانه اطالع دهد، در صورت عدم اطالعنشاني، در صورت تغيير مشخصات تماس ) شوديمشترك متعهد م -6-9

 است، بر عهده مشترك خواهد بود.ي رسانه متضمن اطالعدر برقراري تماس با مشترك ، مسئوليت عدم اطالع از مواردي ك
و اطالعات سمت مشترك بر عهده خودش است و مشترك بايد از نام كاربري  هاستمينسبت به تغيير رمز ورود سرويس خود اقدام نمايد و حفاظت از س، مشترك موظف است پس از اولين ارتباط با شبکه شركت  -6-10

 و رمز عبور به نحو مناسب نگهداري نمايد.
مربوطه و وجود امکانات، در هر زمان با پرداخت هزينه  IPخصوصي  يهايداراي نشان يهاسياست و در صورت نياز به سرو (Dynamic) صورت متغيربهIP  عمومي يهايها داراي نشانكليه سرويس-6-11

 .استريپذامکان
مشاهده رفتار نابهنجار و يا الفاظ خارج از عرف جامعه از سوي كاركنان شركت و يا مشترك دو طرف حق مستند  كهيو درصورت شوديرجوع تمامي مکالمات برقرارشده با مشترك ضبط ممنظور تکريم ارباببه -6-12

 ي موضوع مطابق قوانين كشور رادارند.شده و پيگيرقراردادن مکالمه ضبط
ي اعتبار قرارداد بررسي كرده و در صورت وجود امکانات و براساس تعرفه شركت شركت متعهد است در صورت دريافت درخواست مشترك مبني بر تغيير طرح خدمات، درخواست وي را در هر زمان از دوره -6-13

 ه تغيير طرح خدمات اقدام كند.مندرج در سايت و در چارچوب مصوبات كميسيون ب
 گردد كه از تجهيزات اماني به بهترين وجه نگهداري نمايد و تجهيزات را در پايان يا فسخ قرارداد به شركت عودت نمايد.مشترك متعهد مي -6-14

 : شرايط فسخ قرارداد 7ماده 
از پنل كاربري خود به فسخ قرارداد اقدام نمايد و شركت مکلف است حداكثر ظرف مدت يک هفته طريق از بصورت كتبي يا درخواست  ارايهبا  يستيبايمشترك در صورت تمايل به انصراف از دريافت خدمات، م -7-1

از سوي مشترك قبل از پايان قرارداد هزينه پرداختي مربوط به اين قرارداد  طرفهکي. بديهي است در صورت درخواست فسخ تاريخ اعالم فسخ مشترك، نسبت به انجام كليه مراحل فسخ و فسخ قرارداد با وي اقدام نمايد
 جازرميزمان اعتبار نبوده و بايد پاسخگوي موارد استفاده غمشترك در خصوص تعهدات وي در طول مدت يهاتيرافع مسئول وجهچيهبه مشترك عودت داده نخواهد شد. همچنين فسخ و يا اتمام قرارداد به هر دليل، به

 شده باشد. زمان قرارداد فسخدر طول مدت
نسبت به اعالم فسخ قرارداد  توانديمشترك ماقدام نمايد،  SLAتعهدات  ازجملهاين قرارداد  موردنظرخدمات با معيارها و مفاد  ارايهنسبت به چنانچه شركت نتوانسته باشد ظرف يک هفته از تاريخ انعقاد قرارداد  -7-2

 با وي اقدام نمايد. حسابهيمکلف است ظرف يک هفته از تاريخ اعالم فسخ مشترك ، نسبت به تسوشركت و اخذ هزينه اقدام نمايد و 
ارتباط موضوع قرارداد بر روي آن داير شده است )اعم از تغيير مالکيت، تغيير مبني بر تغيير در وضعيت تلفن ثابتي كه  ADSLخدمات اينترنت پرسرعت هرگونه درخواستي از سوي مشترك  ارايهدر صورت  -7-3

خواست فسخ نسبت به درخواست فسخ اقدام نمايد. بديهي است مسئوليت مالي و حقوقي ناشي از موضوع قرارداد تا زمان ارائه در توانديشماره، تغيير مکان و ...( و عدم امکان برقراري ارتباط در شرايط جديد، مشترك م
 ارتباط به عهده مشترك است. يآورو جمع

 ه خط موضوع قرارداد، از روي تجهيزات شركت و از طريق شركت مخابرات را ندارد .ژراني آورو جمع طرفهکي) مستأجر ، صاحب خط( حق فسخ  ADSLخدمات اينترنت پرسرعت  مشترك -7-4

 هاتي:رسیدگی به شکا 8ماده 
شکايات ثبت نمايد. در صورت بروز هرگونه اختالف بين طرفين قرارداد و عدم رفع مشکل  سامانهمراجعه و شکايت خود را در  ir24arianet.  سايت شركت به آدرسصورت داشتن شکايت، به وبتواند در مشترك مي

  ايميلو يا آدرس  600195يا شماره پيامک  195يا تماس با تلفن گوياي  .ir195www.موضوع را به سازمان از طريق مراجعه به سايت تواند از طريق مذاكره و گفتگوي دوجانبه، مشترك مي
ict.gov.ir@195.منعکس و اقدام به ثبت شکايت نمايد 

 هاي الزم را انجام دهد. هاي مذكور پيگيريتواند از طريق لينکمشترك قرارداده كه مشترك مي اختيارشماره پيگيري در  و سازمان، سيستم يک سايت شركت از ثبت درخواست از طريق الزم به ذكر است پس

 : وضعیت اضطراری9ماده 
 كه فرا ارادي باشد . كنديتنها در صورتي از شركت سلب مسئوليت م نشدهي نيبشيو پ شدهي نيبشيوضعيت اضطراري پ -9-1
 ، كليه اقدامات ضروري براي اعاده دسترسي به خدمات و به حداقل رساندن پيامدهاي عدم دسترسي مشتركين به خدمت را انجام دهد.درنگيبستيبايدر ارائه خدمات، شركت م رمجازيدر صورت بروز وقفه غ -9-2
 آني به مشتركين اقدام نمايد. يرساننسبت به اطالع ستيبايزمان با انجام كليه اقدامات ضروري مهمشركت ت بروز وضعيت اضطراري، در صور -9-3
از تجهيزات شبکه باشد، مشمول اين ماده  يبردارو بهرهموجب وقوع بالياي طبيعي كه ناشي از عدم رعايت استانداردهاي ايمني در تأسيس و نصب عدم امکان انجام تعهدات موضوع قرارداد توسط شركت كه به -9-4

 عنوان قصور از تعهدات شركت تلقي خواهد شد.شود و بهنمي
 

 کلیات قرارداد -10ماده

 تنظيم، امضاء و مبادله گرديد كه هر نسخه حکم و اعتبار واحد را دارا مي باشد. ،ماده 10نسخه شامل 2قرارداد در  اين -10-1
 باشد.دانند و امضاء ذيل صفحات به منزله قبول و تائيد كليه مفاد اين قرارداد ميمفاد قرارداد به رؤيت طرفين رسيده و طرفين خود را متعهد و ملزم به اجراي آن ميكليه  -10-2
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