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"قرارداد ارايه خدمات اينترنت پرسرعت"
اين قرارداد بين شــركت خليج فارس اطﻼع رســان به شــماره ثبت  ، ٣٠٠٧شــناســه ملي  ١٠٣٢٠٠٨٨١١٨و كد اقتصــادي ٤١١١٥٧٩٣٨٧٤١ :دارنده پروانه ارايه خدمات ارتباطي
ثا بت) (Servco.به شـــ ماره  ١٠٠ - ٩٥ -٢٣از ســــاز مان تنظيم مقررات و ارت با طات راديويي با اعت بار از مورخ  ١٣٩٥/٠٤/٠٥به مدت  ٥ســــال شـــمســـي  ،را يا نا مه
 ، info@khalijfarsonline.netنمابر  ١٨٢٨-٥و مديرعاملي عبداﷲ دشــتي با شــماره ملي ،٢٢٩١٣٣٩٧٥٣به آدرس :بوشــﻬر ،خيابان فرودگاه ،طبقه فوقاني نان روز ،كد پســتي
 ٧٥١٦٧-٥٨٨٣٣به شماره تماس  ١٨٢٨از يك طرف و مشترك با مشخصات به شرح ذيل منعقد گرديده است.
مشخصات مشترك) :شخص حقيقي يا حقوقي(

آقاي /خانم  /شركت  -----------به كد ملي /شماره ثبت  -----------نام نماينده /مديرعامل -----------شماره تلفن همراه------ :
نشاني مكان دريافت خدمت  --------------------------------و اقامتگاه اصلي--------------------------------- :
شماره تلفن ثابت ---------- :رايانامه )ايميل (  ----------- :ميزان تحصيﻼت ----------- :تاريخ تولد  / / :شﻐل ----------- :
ماده  :١تعاريف

 -١-١كميسيون :كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات
 -٢-١سازمان :سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي
 -٣-١سرويﺲدهنده :شركت خليج فارس اطﻼع رسان كه از اين پﺲ در اين قرارداد "شركت" ناميده ميشود.
 -٤-١مشترك )سرويﺲﮔيرنده( :هر شخص حقيقي و يا حقوقي است كه به عنوان كاربر نﻬايي بهموجب اين قرارداد از خدمات موضوع قرارداد استفاده مينمايد.
 -٥-١دوره اشتراك :مدت زمان سرويﺲ انتخابي كه مشترك بر اساس تعرفه اعﻼمي از سوي شركت در چارچوب مصوبات كميسيون هزينه آن را پرداخت ميكند و از زمان دايري
سرويﺲ آغاز ميشود.
 -٦-١پنل كاربري ،حســاب كاربري :به معني درگاه خدمات براي مشـــترك بوده كه تمامي اطﻼعرســـانيها و اعمال تﻐييرات روي ســـرويﺲ مشـــترك از طريق آن به آدرس
 https://my.khalijfarsonline.netامكانپﺬير است.
 -٧-١شبكه شركت :كليه تجﻬيزات و خطوط ارتباطي كه تحت مالكيت شركت ميباشد.
 -٨-١ترافيك دوره  :ميزان اطﻼعات قابل مبادله ،توســط مشــترك در طول يك دوره كه اين ترافيك در بازه زماني ســرويﺲ قابل اســتفاده بوده و ترافيك باقيمانده قابل انتقال به
دوره بعد نميباشد.
 -٩-١دايري سرويﺲ :تحويل و راهاندازي سرويﺲ مشترك و برقراري ارتباط با شبكه شركت ميباشد.
 -١٠-١رانژه :آماده كردن خط مشترك به منظور برقراري ارتباط تلفن مشترك با شبكه شركت ميباشد.
 -١١-١مكان دريافت خدمت :محلي كه شركت خدمات خود را در آن نقطه به مشترك تحويل ميدهد و قابل تﻐيير نميباشد .
 -١٢-١اقامتگاه اصلي :به معناي مشخصات آخرين نشاني محل سكونت ،اعﻼم شده از سوي مشترك به شركت ميباشد.
 -١٣-١نشاني  :IPنشاني پروتكل اينترنت ،برچسب عددي است كه به تجﻬيزات شبكه هاي رايانهاي اختصاص پيدا ميكند و به منظور اتصال بين گرههاي شبكه استفاده ميشود.
 -١٤-١نشانيهاي عمومي  :IPنشانيهاي  IPكه در شبكه جﻬاني اينترنت قابل مسيريابي هستند.
 -١٥-١نشانيهاي خصوصي  :IPبازهاي از نشاني هاي  IPاست كه براي شبكههاي خصوصي )مانند شبكه داخلي سازمانها و شبكه ملي اطﻼعات( در نظر گرفته شده است.
 -١٦-١شماره تماس :شماره تماس  ١٨٢٨جﻬت ارتباط با پشتيباني بهصورت  ٢٤ساعته و در  ٧روز هفته ميباشد.
 -١٧-١ترافيك داخلي :هر ترافيك با ميزباني در داخل كشور است.

ماده  :٢موضوع قرارداد

عبارت است از:
 برقراري اتصال دو طرفه نامتقارن غير اختصاصي به شبكه جﻬاني اينترنت از طريق شبكه شركت و ارايه خدمات پشتيباني مرتبط با آن بر اساس نوع سرويﺲ درخواستي مندرج در
فرم درخواست سرويﺲ كه جزء ﻻينفك اين قرارداد ميباشد.
 تامين پﻬناي باند اينترنتي اخت صا صي ،با سرعت دريافت  -----------مگا بيت بر ثانيه ) (----- Mbpsو ار سال  -----------مگا بيت بر ثانيه )(-------Mbps
به همراه  ----------- IPو تحويل آن در مكان دريافت خدمت و ارايه خدمات پشتيباني مرتبط با آن.
تبصره :١در طول مدت قرارداد و در صورت نياز مشترك و وجود امكانات و پﺲ از تسويه آخرين صورتحسابهاي ارسالي ،مشترك ميتواند كتباً تقاضاي كاهش يا افزايش موضوع
قرارداد را بنمايد كه در اين صورت الحاقيه جداگانهاي با توافق طرفين تنظيم خواهد گرديد.
تبصره :٢ارتقاء پﻬناي باند از طريق بستر  Wirelessمنوط به بررسي و تاييد قابليت تجﻬيزات ارتباطي موجود توسط كارشناسان فني شركت ميباشد.
ماده  :٣مدتزمان قرارداد

مدت زمان قرارداد در فرم درخواست سرويﺲ مشخص شده است و با اولين اتصال به شبكه شركت بر حسب ساعت و دقيقه شروع مي شود
تب صره  :١در خدمات اينترنت پر سرعت  ADSLم شترك بايد حداكثر ظرف مدت  ٧٢ساعت پﺲ از اعﻼم آمادگي تحويل سرويﺲ به م شترك و تحويل نام كاربري و كلمه عبور و
اطﻼعات ﻻزم از سوي شركت به مشترك ،ارتباط با شبكه شركت را برقرار نمايد .در صورت عدم انجام اين امر در زمان اشاره شده تو سط مشترك ،مبناي زمان دايري سرويﺲ از
زمان اعﻼم آمادگي تحويل سرويﺲ از سوي شركت لحاظ خواهد شد.
تبصره :٢در خدمات اينترنت پرسرعت  ADSLدر صورتي كه مشترك درخواست اعزام كارشناس نصب و تحويل حضوري سرويﺲ را داشته باشد ،شركت حداكثر ظرف مدت ٧٢
ساعت پﺲ از اعﻼم رانژه خط تلفن و اعﻼم آمادگي تحويل سرويﺲ به مشترك ،سرويﺲ را به صورت حضوري نصب و راه اندازي كرده و نام كاربري و كلمه عبور و اطﻼعات ﻻزم
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را نيز تحويل ميدهد ،در صورتي كه مشترك در اين مدت شرايط و محيط رابراي نصب و مراجعه حضوري كارشناس آماده ننمايد ،زمان دايري سرويﺲ  ٧٢ساعت پﺲ از زمان اعﻼم
آمادگي تحويل سرويﺲ از سوي شركت در نظر گرفته ميشود.
تب صره  :٣در خدمات اينترنت پر سرعت مبتني بر فنآوري  ،WiFiشركت حداكثر ظرف مدت  ٧٢ساعت پﺲ از درخوا ست م شترك و اعﻼم آمادگي تحويل سرويﺲ به م شترك،
سرويﺲ را به صورت حضوري نصب ،راه اندازي و داير كرده و تحويل ميدهد و شركت متعﻬد است شروع قرارداد را از تاريخ امضاء صورتجلسه نصب توسط مشترك محاسبه نمايد.
تب صره  :٤ه شدار پايان زمان دوره سرويﺲ طبق قرارداد حداقل  ٧٢ساعت قبل از اتمام زمان پايان دوره ،تو سط شركت به صورت ار سال پ ست الكترونيكي يا پيامك به م شترك
اطﻼع ر ساني مي شود .م شترك ميتواند در اين مدت ن سبت به تمديد قرارداد و پرداخت هزينههاي آن اقدام نمايد .در صورت عدم ارايه درخوا ست تمديد تو سط م شترك ،قرارداد
فيمابين پايانيافته تلقي شده و سرويﺲ جمعآوري ميشود و راهاندازي مجدد سرويﺲ منوط به وجود امكانات فني و پرداخت هزينه نصب مجدد خواهد بود.
ماده  :٤مبلغ قرارداد

 -١-٤مبلغ كل قرارداد براساس سرويﺲ درخواستي مندرج در فرم درخواست سرويﺲ در مصوبات شماره  ١جلسه شماره ٢٣٧مورخ  ٩٥/٠٣/٢٢و شماره  ٢٦٦مورخ ١٣٩٦/٠٨/٢١
كميسيون و يا ساير مصوباتي است كه در آينده تصويب ميشود با احتساب ماليات بر ارزش افزوده  ----------ريال ،براي كل دوره جمعا  -----------ريال ميباشد كه
مشترك موظف است در ابتداي هر ماه يا دوره ظرف مدت  ٥روز از زمان صدور صورتحساب ،مبلغ  ----------ريال را از طريق درگاه پرداخت الكترونيكي در پنل كاربري واريز و
يا بهصورت نقد پرداخت نمايد.
تبصره  :١مشترك در صورت عدم دريافت صورتحساب ميبايست موضوع را كتبا به شركت اعﻼم نمايد.
تبصره  :٢مبالغ مندرج در بند  ١ماده  ٤صرفاً مربوط به ارايه سرويﺲ درخواستي در طول مدت قرارداد حاضر ميباشد و تامين و تﻬيه تجﻬيزات و دستگاههاي مورد نياز مربوطه
از جمله مودم و آنتن و  ...و همچنين هزينه نصب و راه اندازي بعﻬده مشترك بوده كه صورتحساب آن بصورت جداگانه صادر ميشود.
 -٢-٤هزينه راهاندازي تجهيزات مشترك اينترنت پرسرعت  :ADSLدرصورتيكه مشترك نيازمند حضور نماينده شركت براي نصب سرويﺲ در محل موردنظر باشد ،بايد هزينه
راهاندازي تجﻬيزات انتﻬايي را عﻼوه بر هزينه اشتراك مطابق نرخ شركت در چارچوب مصوبات كميسيون به مبلغ  ١٥٠٠٠٠ريال در زمان عقد قرارداد پرداخت نمايد.
 -٣-٤هزينه دايري و تخليه مشترك اينترنت پرسرعت  :ADSLمطابق مصوبه شماره  ١جلسه شماره  ٢٣٧مورخ  ٩٥/٠٣/٢٢كميسيون ،هزينه رانژه مخابرات )دايري /تخليه(
برابر ١٢٠,٠٠٠ريال بوده و اين هزينه عﻼوه بر هزينه اشتراك و راهاندازي اتصال ،فقط يكبار در هنگام عقد قرارداد از مشتركين دريافت ميشود .بديﻬي است در صورت عدم پرداخت
هزينه مﺬكور از سوي مشترك اين هزينه در هنگام درخواست جمعآوري از سوي شركت مطالبه و مشترك ملزم به پرداخت آن قبل از جمعآوري است.
تبصره  :٣مطابق مصوبات جاري كشور ،ماليات بر ارزشافزوده به كليه مبالغ هزينههاي مﺬكور اضافهشده و مشترك ملزم به پرداخت آن براي هر دوره اشتراك است.
تبصره  :٤در صورت نياز ،مشترك ميتواند نسبت به خريد ترافيك اضافي بر اساس مصوبات كميسيون اقدام نمايد.
تبصره  :٥باپرداخت هزينه اشتراك ،اين قرارداد خود به خود براي دورهاي كه حق اشتراك آن پرداخت شده ،تمديد ميگردد.
ماده  :٥تعهدات شركت

-١-٥شركت ارايه يك يا چند مورد خدمات يا تجﻬيزات را به خريد يك يا چند مورد ديگر مشروط نمينمايد.
 -٢-٥شركت متعﻬد ميشود كه به همان ترتيب اعﻼمي در تبليﻐات و بازاريابي خود قراردادها را تنظيم كند.
 -٣-٥شــركت قوانين و مقررات مصــوب مراجع ذيصــﻼح قانوني مربوط به ارايه خدمات موضــوع اين قرارداد را از طريق درج در وبســايت در دســترس مخاطبان و مشــتركين قرار
ميدهد.
-٤-٥شـــر كت متع ﻬد ميشـــود تمﻬيدات ﻻزم را براي ر عايت تعﻬدات  SLAدر هن گام عمليات شـــب كه را پيشبيني ك ند و بااطﻼع قبلي ) حدا قل  ٤٨ســـا عت ق بل( زمان
 Down Timeرا تعيين كند .عمليات  Down Timeدر زمانهاي كم ترافيك ) ساعت  ٢تا  ٦صبح( انجام ميشود و تعداد آن در ماه حداكثر يك بار است.
-٥-٥شركت متعﻬد به ارائه و اجراي توافقنامه سطح خدمات ) (SLAمطابق ضوابط مصوبه شماره ) ١٧٧و ساير مصوبات جديد مرتبط بعدي( كميسيون بوده و تمام بندهاي توافقنامه
سطح خدمات ) (SLAاز زمان امضاي قرارداد و تحويل سرويﺲ قابلاجرا ميباشد.
 -٦-٥شركت متعﻬد مي شود تا پايان دوره اشتراك خدمت انتخابي ،تﻐييري در شرايط مقرر در قرارداد نخواهد داد؛ مگر اينكه بر اساس اعﻼم سازمان مجبور به اعمال تﻐييرات باشد
كه در اين مورد نيز شرايط جديد بايد به اطﻼع مشترك برسد و تصميمگيري در خصوص ادامه يا فسخ قرارداد در اختيار مشترك باشد.
-٧-٥شــركت در قبال تصــميمات مراجع ذيصــﻼح و تﻐييرات در قوانين و مقررات مؤثر بر اين قرارداد مســئوليتي ندارد؛ مگر اينكه بعدها اعمالنفوذ نارواي آن در تصــويب احكام مورد
نظرش به اثبات برسد.
-٨-٥چنانچه به تشخيص شركت ،اصﻼحات يا ايجاد تﻐييرات در متن قرارداد ضروري باشد ،پﺲ از تائيد سازمان ،حداقل  ١٤روز قبل از ﻻزماﻻجرا شدن نسبت به تحويل نسخه كتبي
و يا الكترونيكي به م شترك اقدام نموده و م شترك در طي مدت مﺬكور ميتوانداعترا ضات خود را به صورت كتبي و يا الكترونيكي از طريق ايميل info@khalijfarsonline.net
،يا نمابر به شماره  ٣٣٥٥٤٤٤٣-٠٧٧داخلي  ٥به شركت اعﻼم نمايد.
تبصره  :١در خصوص قراردادهاي قبلي ،شركت موظف به كسب رضايت مشتركين جﻬت اعمال تﻐييرات است.
 -٩-٥شركت متعﻬد ميشود تحت هيچ شرايطي بهجز در مواردي كه قانون و مقررات معين ميكند ،مشتركين را از دسترسي به خدمات موضوع اين قرارداد محروم يا محدود نكند.
 -١٠-٥شــركت متعﻬد ميشــود چنانچه آســيب مادي يا معنوي قريب الوقوعي از طريق خدمات موضــوع قرارداد مشــتركين را تﻬديد كند و از اين رخداد آگاه باشــد نســبت به اتخاذ
تمﻬيدات بازدارنده و يا آگاه سازي م شتركين و ارائه رهنمود هاي پي شگيرانه به آنﻬا اقدام كند ،در غير اين صورت عﻼوه بر ساير م سئوليت هاي قانوني ،موظف به جبران زيان هاي
وارده خواهد بود.
 -١١-٥شركت موظف به حفظ محرمانگي دادهها و اطﻼعات مشتركين و ارتباطات و حريم خصوصي مشتركين است و متعﻬد ميشود به مشتركين جﻬت صيانت از دادهها و اطﻼعات
شخصيشان متناسب با خدمات ارتباطي و فنآوري اطﻼعات و آسيبهاي احتمالي ناشي از تﻬديدها اطﻼعرساني كافي را به عمل آورد.
-١٢-٥شركت متعﻬد ميشود كه اعمال هرگونه نظارت بر كاركردهاي خدمات ،موجب دسترسي غيرمجاز به دادهها و ارتباطات شخصي مشتركين نيست و رعايت مقررات قانوني ناظر
به اين حوزه الزامي است.
 -١٣-٥مشخصات و نرخ خدمات بايد به نحو مناسب و با جزييات كامل ،بهطور رايگان به اطﻼع مشتركين رسانده شود.
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 -١٤-٥شركت متعﻬد به ارايه خدمات دسترسي به اينترنت به مشترك مطابق موضوع قرارداد بوده و در صورت درخواست مشترك مبني بر نصب و راهاندازي خدمت ،شركت موظف
به ن صب و راهاندازي تجﻬيزات انتﻬايي م شترك ا ست .هزينه راهاندازي تجﻬيزات انتﻬايي طبق م صوبه كمي سيون از م شترك اخﺬ و صورتجل سه تحويل خدمات مو ضوع قرارداد با
مشترك تنظيم ميشود.
 -١٥-٥شركت متعﻬد است موضوع اين قرارداد را در مكان دريافت خدمت و در درگاه خروجي راديو ،روتر يا مودم ) قبل از شروع شبكه مشترك( تحويل نمايد و مسئوليتي در قبال
تحويل اينترنت بر روي شبكه مشترك ندارد.
 -١٦-٥شركت موظف ا ست دادهها و اطﻼعات مربوط به شاخصهاي كيفيت خدمات را تا شش ماه پﺲ از پايان قرارداد م شتركين نگﻬداري كنند تا امكان پا سخگويي به ادعاهاي
مطرحشده از سوي آنها مبني بر نبود يا كاستي كيفيت خدمات را داشته باشد .
 -١٧-٥شركت متعﻬد است بيوقفه ،به صورتبي ستوچﻬار) (٢٤ساعت در شبانهروز و هفت) (٧روز در هفته ،خدمات موضوع قرارداد را فراهم نمايد و امكانات پشتيباني تلفني از طريق
شماره ٠٧٧-٣٣٥٥٤٤٤٣و  ١٨٢٨و پاسخگويي به مشتركين خود را بهصورتشبانهروزي و در تمام ايام هفته و ايام تعطيل فراهم كند.
تبصره  :٢پشتيباني حضوري و رفع عيوب فني كه نياز به عمليات فيزيكي در مراكز مخابراتي يا محل مشترك ) (ADSLيا محل نصب تجﻬيزات ) (WiFiدارند ،در ساعات اداري
قابلبررسي و حل است.
 -١٨-٥شركت متعﻬد ميگردد در صورت بروز اختﻼل و يا قطع ارتباط حسب گزارش مشترك ،در اسرع وقت نسبت به رفع اشكال اقدام نمايد.
 -١٦-٥شركت هيچ گونه تعﻬد و مسئوليتي در صورت قطع خط مشترك ،عمليات كابل برگردان و تبديل شدن خط تلفن به حالت فيبرنوري توسط مخابرات ندارد.
 -١٧-٥شركت هيچگونه مسئوليتي در قبال سيم كشي داخل ساختمان ،دستگاه تلفن مركزي )سانترال( ،رايانه و تجﻬيزات آن ،كابل كشي و غيره سمت مشترك ندارد.
ماده  :٦تعهدات مشترك

 -١-٦مشترك متعﻬد ميشود با آگاهي كامل از بﻬاي خدمات و نحوه پرداخت هزينهها نسبت بهگزينشآنها اقدام كند و به مواعد مقرر در قرارداد پايبند باشد .
 -٢-٦م شترك متعﻬد مي شود كليه قوانين و مقررات جمﻬوري ا سﻼمي ايران مرتبط با مو ضوع قرارداد و د ستورالعملهايي كه از سوي مراجع ذيربط صادر و ابﻼغ شده و از طريق
پايگاه اطﻼعرسانيشركت يا ساير مبادي ذيربطاطﻼعرساني شده است را رعايت نمايد .
 -٣-٦مشترك متعﻬد ميشود از واگﺬاري امكانات و تجﻬيزات متعلق به شركت به غير خودداري نمايد .در غير اين صورت دارنده پروانه مجاز به فسخ خدمات است .
-٤-٦هرگونه واگﺬاري خطوط و لينكها و مدارات ارتباطي پﻬناي باند و ساير امكانات و خدمات ارائه شده به آنها به غير و خارج از روال انتقال امتياز توسط شركت و همچنين توزيع
تمام يا بخ شي از آنهابه صورت عمومي به سايرين )فعاليت م شابه شركتهاي اپراتوري( به هر شكل و تحت هر عنوان ممنوع بوده و م شتركين صرفاً مجاز به ا ستفاده از خطوط و
خدمات مﺬكور توسط خود و يا كارمندان خود )در زمان اشتﻐال به كار يا مأموريت سازماني( ميباشند.
تبصره  :١ارايه سرويﺲ به محصلين و يا دانشجويان دانشگاهها و ساير مؤسسات آموزشي در زمان حضور آنها درمكان محل تحصيل و منوط به رعايت تمامي موارد بﻼمانع است.
تبصره  :٢در صورت توزيع درونسازماني خطوط و خدمات ارائهشده  ،ثبت مشخصات هويتي و  CDRو  LOGفعاليت كاربران و ذخيره آن براي مدت حداقل يك سال جﻬت ارائه
به مراجع ذيصﻼح ضروري است.
 -٥-٦مسئوليت عواقب هرگونه استفاده سوء و مﻐاير با قوانين و مقررات از خطوط و خدمات ارائه شده صرفاً بر عﻬده مشتركين و صاحبامتيازآنهااست.
 -٦-٦مشتركين مجاز به انتقال ترافيك خطوط تلفن از بسترهاي ديتا و اينترنت واگﺬارشدهنميباشند.
تبصره  :٣اين محدوديت خطوط تلفن داخلي ) (PBXسازمانها و شركتها و مؤسسات را در محدوده ساختمان و شبكه محلي در برنميگيرد.
 -٧-٦در صورت نيازمندي برخي از مشتركين حقوقي جﻬت توزيع اينترنت در مكانهاي عمومي )از قبيل پاركها و مراكز تفريحي و فرودگاهها ،پايانههاي مسافربري و  ( ...با استفاده
از بستر  WIFIو يا هر روش ديگر ﻻزم است اين اقدام تحت مسئوليت و مديريت شركت به متوليان اماكن فوق صورت پﺬيرفته و در مراحل طراحي و اجرا نيز هماهنگي ﻻزم بين
شركت جﻬت تأمين پيوست كنترلي ،اعمال سياستهاي امنيتي و همچنين نحوه احراز هويت ،ثبت و ذخيره مشخصات و  LOGفعاليت كاربران به عمل آيد.در غير اين صورت اين
عمل تخلف بوده و كليه مسئوليتها و تبعات آن به عﻬده مشترك خواهد بود.
 -٨-٦بديﻬي است شركت ميتواند در صورت مشاهده و اطﻼع از موارد تخطي از مفاد بندهاي  ٥-٦تا  ٧-٦توسط مشترك نسبت به صدور اخطار با مﻬلت  ١٠روزه جﻬت رفع موارد
تخلف اقدام نموده و در صورت عدم رفع تخلف ملزم به قطع خطوط و توقف ارائه سرويﺲ تا زمان رفع موارد تخلف و همچنين معرفي مشترك خاطي به مراجع ذيصﻼح است.
 -٩-٦مشترك متعﻬد ميشود در صورت تﻐيير مشخصات تماس )نشاني ،شماره تلفن و آدرس پست الكترونيكي( ،اطﻼعات جديد خود را به دارنده پروانه اطﻼع دهد ،در صورت عدم
اطﻼعرساني و بروز هرگونه مشكلي در برقراري تماس با مشترك  ،مسئوليت عدم اطﻼع از مواردي كه متضمن اطﻼعرساني است ،بر عﻬده مشترك خواهد بود.
 -١٠-٦مشترك موظف است پﺲ از اولين ارتباط با شبكه شركت  ،نسبت به تﻐيير رمز ورود سرويﺲ خود اقدام نمايد و حفاظت از سيستمها و اطﻼعات سمت مشترك بر عﻬده خودش
است و مشترك بايد از نام كاربري و رمز عبور به نحو مناسب نگﻬداري نمايد.
-١١-٦كليه سرويﺲها داراي نشانيهاي عمومي  IPبهصورت متﻐير ) (Dynamicاست و در صورت نياز به سرويﺲهاي داراي نشانيهاي خصوصي  IPدر هر زمان با پرداخت
هزينه مربوطه و وجود امكانات ،امكانپﺬير است.
 -١٢-٦بهمنظور تكريم اربابرجوع تمامي مكالمات برقرارشده با مشترك ضبط ميشود و درصورتيكه مشاهده رفتار نابﻬنجار و يا الفاظ خارج از عرف جامعه از سوي كاركنان شركت
و يا مشترك دو طرف حق مستند قراردادن مكالمه ضبط شده و پيگيري موضوع مطابق قوانين كشور را دارند.
-١٣-٦شركت متعﻬد است در صورت دريافت درخواست مشترك مبني بر تﻐيير طرح خدمات ،درخواست وي را در هر زمان از دورهي اعتبار قرارداد بررسي كرده و در صورت وجود
امكانات و براساس تعرفه شركت مندرج در سايت و در چارچوب مصوبات كميسيون به تﻐيير طرح خدمات اقدام كند.
 -١٤-٦مشترك متعﻬد ميگردد كه از تجﻬيزات اماني به بﻬترين وجه نگﻬداري نمايد و تجﻬيزات را در پايان يا فسخ قرارداد به شركت عودت نمايد.
ماده  :٧شرايط فسخ قرارداد

 -١-٧مشترك در صورت تمايل به انصراف از دريافت خدمات ،ميبايستي با ارائه درخواست بصورت كتبي يا از طريق پنل كاربري خود به فسخ قرارداد اقدام نمايد و شركت مكلف
است حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ اعﻼم فسخ مشترك ،نسبت به انجام كليه مراحل فسخ و فسخ قرارداد با وي اقدام نمايد .بديﻬي است در صورت درخواست فسخ يكطرفه
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از سوي مشترك قبل از پايان قرارداد هزينه پرداختي مربوط به اين قرارداد به مشترك عودت داده نخواهد شد .همچنين فسخ و يا اتمام قرارداد به هر دليل ،بههيچوجه رافع مسئوليتهاي
مشترك در خصوص تعﻬدات وي در طول مدتزمان اعتبار نبوده و بايد پاسخگوي موارد استفاده غيرمجاز در طول مدتزمان قرارداد فسخشده باشد.
 -٢-٧چنانچه شركت نتوانسته باشد ظرف يك هفته از تاريخ انعقاد قرارداد نسبت به ارائه خدمات با معيارها و مفاد موردنظر اين قرارداد ازجمله تعﻬدات  SLAاقدام نمايد ،مشترك
ميتواند نسبت به اعﻼم فسخ قرارداد و اخﺬ هزينه اقدام نمايد و شركت مكلف است ظرف يك هفته از تاريخ اعﻼم فسخ مشترك  ،نسبت به تسويهحساب با وي اقدام نمايد.
 -٣-٧در صورت ارائه هرگونه درخواستي از سوي مشترك خدمات اينترنت پرسرعت  ADSLمبني بر تﻐيير در وضعيت تلفن ثابتي كه ارتباط موضوع قرارداد بر روي آن داير شده است
)اعم از تﻐيير مالكيت ،تﻐيير شماره ،تﻐيير مكان و  (...و عدم امكان برقراري ارتباط در شرايط جديد ،مشترك ميتواند نسبت به درخواست فسخ اقدام نمايد .بديﻬي است مسئوليت مالي
و حقوقي ناشي از موضوع قرارداد تا زمان ارائه درخواست فسخ و جمعآوري ارتباط به عﻬده مشترك است.
 -٤-٧مشترك خدمات اينترنت پرسرعت  ) ADSLمستأجر  ،صاحب خط( حق فسخ يكطرفه و جمعآوري رانژه خط موضوع قرارداد ،از روي تجﻬيزات شركت و از طريق شركت
مخابرات را ندارد .
ماده : ٨رسيدﮔي به شكايتها

مشترك ميتواند در صورت داشتن شكايت ،به وبسايت شركت به آدرس  www.khalijfarsonline.netمراجعه و شكايت خود را در سامانه شكايات ثبت نمايد .در صورت بروز
هرگونه اختﻼف بين طرفين قرارداد و عدم رفع مشكل از طريق مﺬاكره و گفتگوي دوجانبه ،مشترك ميتواند موضوع را به سازمان از طريق مراجعه به سايت  www.١٩٥.irيا تماس با
تلفن گوياي  ١٩٥يا شماره پيامك  ٦٠٠١٩٥و يا آدرس ايميل  ١٩٥@ict.gov.irمنعكﺲ و اقدام به ثبت شكايت نمايد .ﻻزم به ذكر است پﺲ از ثبت درخواست از طريق سايت
شركت و سازمان ،سيستم يك شماره پيگيري در اختيار مشترك قرارداده كه مشترك ميتواند از طريق لينكهاي مﺬكور پيگيريهاي ﻻزم را انجام دهد.

ماده  :٩وضعيت اضطراري

 -١-٩وضعيت اضطراري پيشبينيشده و پيشبينينشده تنﻬا در صورتي از شركت سلب مسئوليت ميكند كه فرا ارادي باشد.
 -٢-٩در صورت بروز وقفه غيرمجاز در ارائه خدمات ،شركت ميباي ستبيدرنگ ،كليه اقدامات ضروري براي اعاده دسترسي به خدمات و به حداقل رساندن پيامدهاي عدم دسترسي
مشتركين به خدمت را انجام دهد.
 -٣-٩در صورت بروز وضعيت اضطراري ،شركت همزمان با انجام كليه اقدامات ضروري ميبايست نسبت به اطﻼعرساني آني به مشتركين اقدام نمايد.
 -٤-٩عدم امكان انجام تعﻬدات مو ضوع قرارداد تو سط شركت كه بهموجب وقوع بﻼياي طبيعي كه نا شي از عدم رعايت ا ستانداردهاي ايمني در تأ سيﺲ و ن صب و بﻬرهبرداري از
تجﻬيزات شبكه باشد ،مشمول اين ماده نميشود و بهعنوان قصور از تعﻬدات شركت تلقي خواهد شد.
ماده -١٠كليات قرارداد

-١-١٢اين قرارداد در  ١٠ماده و در  ٢نسخه تنظيم ،امضاء و مبادله گرديد كه هر نسخه حكم واحد را دارا مي باشد.
-٢-١٢كليه مفاد قرارداد به رؤيت طرفين رسيده و طرفين خود را متعﻬد به اجراي آن ميدانند و امضاء ذيل صفحات به منزله قبول و تائيد كليه مفاد اين قرارداد ميباشد.

مهر و امضاء شركت

نام و نام خانوادﮔي مشترك /امضاء

