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"قرارداد ارایه خدمات اینترنت"
اين قرارداد بين شركت فن آوری پديدار به شماره ثبت  6087و كد اقتصادی 411151351374 :دارنده پروانه ارائه خدمات ارتبااي ثابات )Servco.
بااه شااماره  100-95-18از سااازمات تيمااير متااررات و ارتبايااات رادياا ي بااا ابتبااار از ماا ر  95/02/15بااه ماادت  5ساااش شم اا  ،رايانامااه
 ، info@padidar.comنمابر  034-32263200داخل  6و مديربامل آقای ميص ر مداح با شماره مل ، 3031700198به آدرس :كرمات ،خياباات
شهيدبهشت  ،ك چه  ، 8برج ايلس ايرانيات ،يبته ششر ،كد پ ت  7613683835به شماره تماس 32263200از يک يرف و مشترک باا مشصصاات
به شرح ذيل از يرف ديگر ميعتد م گردد.
مشخصات مشترک( :شخص حقیقی یا حقوقی)
آقای /خانر  /شركت -----------به كد مل /شماره ثبت  -----------نام نماييده/مديربامل -----------شماره تلفن همراه------ :
نشان مکات دريافت خدمت --------------------------------و اقامتگاه اصل  -------------:كدپ ت  -------:شماره تلفن ثابت------- :
رايانامه ايميل) --------- :ميزات تحصيالت ----------- :تاريخ ت لد/ثبت  / / :شغل  ----------- :كداقتصادی ---------:شياسه مل ----- :
ماده  :1تعاریف
 -1-1كمیسیون :كمي ي ت تيمير متررات ارتبايات
 -1-2سازمان :سازمات تيمير متررات و ارتبايات رادي ي
 -1-3سرویسدهنده :شركت فن آوری پديدار كه از اين پس در اين قرارداد "شركت" ناميده م ش د.
 -1-4مشترک (سرویسگیرنده) :هر شصص حتيت و يا حت ق است كه بهبي ات كاربر نهاي باه م جا ايان قارارداد از خادمات م قا ر قارارداد
استفاده م نمايد.
 -1-5دوره اشتراک :مدت زمات سرويس انتصاب كه مشترک بر اساس تعرفه ابالم از س ی شاركت در چاارچ م مصا بات كمي اي ت هزيياه آت را
پرداخت م كيد و از زمات دايری سرويس آغاز م ش د.
 -1-6پنل كاربری ،حساب كاربری :به معي درگاه خدمات برای مشترک ب ده كه تمام ايالررسان ها و ابماش تغييارات روی سارويس مشاترک از
يريق آت به آدرس www.padidar.comامکاتپذير است.
 -1-7شبکه شركت :كليه تجهيزات و خط ط ارتباي كه تحت مالکيت شركت م باشد.
 -1-8دایری سرویس :تح يل و راهاندازی سرويس مشترک و برقراری ارتباط با شبکه شركت م باشد.
 -1-9رانژه :آماده كردت خط مشترک به ميم ر برقراری ارتباط تلفن مشترک با شبکه شركت م باشد.
 -1-10مکان دریافت خدمت :محل كه شركت خدمات خ د را در آت نتطه به مشترک تح يل م دهد و قابل تغيير نم باشد .
 -1-11اقامتگاه اصلی :به معيای مشصصات آخرين نشان محل سک نت ،ابالم شده از س ی مشترک به شركت م باشد.
 -1-12نشانی  :IPنشان پروتکل اييترنت ،برچ

بددی است كه به تجهيزات شبکه های رايانهای اختصاص پيدا ما كياد و باه ميما ر اتصااش باين

گرههای شبکه استفاده م ش د.
 -1-13نشانیهای عمومی :IPنشان های  IPكه در شبکه جهان اييترنت قابل م يرياب ه تيد.
 -1-14نشانیهای خصوصی  :IPبازهای از نشان های  IPاست كه برای شبکههای خص ص

مانيد شبکه داخل سازماتها و شبکه مل ايالباات) در

نمر گرفته شده است.
مهر و امضاء شركت

مهر و امضاء نماینده مشترک
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 -1-15شماره تماس :شماره تماس  034-32263200جهت ارتباط با پشتيبان بهص رت  24سابته و در  7روز هفته م باشد.
 -1-16سرویس :ان ار سرويس كه از يريق سايت شركت به نشان  www.padidar.comقابل مشاهده م باشد.
 -1-18ترافیك آستانه استفاده مصرف منصفانه :حداكثر حجر مصرف تعيين شده از س ی شركت در هريک از سربتهای تعيين شده در ارائه
خدمات دسترس پر سربت ثابت  ،) ADSLبه نح ی كه ترافيک داخل حداقل دو برابر ترافيک بين الملل است.
 -1-19سرعت پایه :سربت است كه پس از اتمام حجر مصرف ميصفانه مشترک دسترس پر سربت ثابت  )ADSLدر يک ماه سرويسده  ،ارائه
خدمت بر مبيای آت برای هر دو ن ر ترافيک داخل و بين الملل ادامه خ اهد يافت و حداقل ميزات تعيين شده برای آت سربت  128كيل بيت بر ثانيه
است.
 -1-20ترافیك داخلی :هر ترافيک با ميزبان در داخل كش ر است.
ماده  :2موضوع قرارداد
ببارت است از
 اتصاش به شبکه شركت و بهره برداری از خدمات اييترنت با استفاده از فياوری ب سير فيبر و يا  ADSLاز يريق خط تلفن به شماره -----
و مشصصات سرويس انتصام شده ت سط مشترک ميدرج در فرم انتصام سرويس با تعرفه های مص م شركت در چاارچ م مصا بات كمي اي ت و اراياه
خدمات پشتيبان مرتبط با آت.
 تامين پهيای باند اييترنت اختصاص  ،با سربت دريافت  -----------مگا بيت بار ثانياه )-----Mbpsو ارسااش  -----------مگاا بيات بار ثانياه
 )-------Mbpsبه همراه  -----------IPو تح يل آت در مکات دريافت خدمت وارايه خدمات پشتيبان مرتبط با آت.
تبصره :1در ي ش مدت قرارداد و در ص رت نياز مشترک و وج د امکانات و پس از ت يه آخرين ص رتح امهای ارسال  ،مشترک م ت اند كتباً تتاقای
كاهش يا افزايش م ق ر قرارداد را بيمايد كه در اين ص رت الحاقيه جداگانهای با ت افق يرفين تيمير خ اهد گرديد.
تبصره:2ارتتاء پهيای باند از يريق ب تر  Wirelessمي ط به بررس و تاييد قابليت تجهيزات ارتباي م ج د ت سط كارشياسات في شركت م باشد.
ماده  :3مدتزمان قرارداد
-3-1مدت زمات قرارداد از زمات تح يل م ق ر قرارداد در مکات دريافت خدمت به مدت  ............ماه شم
سابت و دقيته شرور م ش د .از تاريخ  / /تا تاريخ ) / /
-2-3زمات تح يل م ق ر قرارداد برای سرويس  ADSLحداكثر  5روز كاری و برای ساير سارويس هاا حاداكثر  10روز كااری ،پاس از ام اا و تباادش
قرارداد و پرداخت ص رتح ام ت سط مشترک خ اهد ب د كه با برقراری لييک و تيمير ص رتجل ه تح يل و ام ای آت ت ساط نماييادگات يارفين بطا ر
رسم آغاز م ش د.
-3-3در ص رت رقاي ت يرفين و پرداخت ص رتح ام صادره در خص ص حفظ يا ارتتای سرويس انتصاب ت سط مشترک ،مادت زماات ايان قارارداد باه
و با اولين اتصاش به شبکه شركت بر ح

ص رت خ دكار تمديد م ش د.
-4-3در ص رت درخ است افزايش پهيای باند ت سط مشترک و تاييد آت ت سط شركت ،زمات تح يل آت در ص رت وج د امکات في حاداكثر  72ساابت
پس از وص ش درخ است كتب مشترک خ اهد ب د.
تبصره  :1در خدمات اييترنت پرسربت  ADSLمشترک بايد حداكثر ظرف مدت  72سابت پس از ابالم آمادگ تح يل سرويس به مشترک و تح يال
نام كاربری و كلمه بب ر و ايالبات الزم از س ی شركت به مشترک ،ارتباط با شبکه شركت را برقرار نمايد .در ص رت بدم انجام اين امار در زماات اشااره
شده ت سط مشترک ،مبيای زمات دايری سرويس از زمات ابالم آمادگ تح يل سرويس از س ی شركت لحاظ خ اهد شد.
مهر و امضاء شركت
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تبصره :2در خدمات اييترنت پرسربت  ADSLدر ص رت كه مشترک درخ است ابزام كارشياس نصا و تح يال ح ا ری سارويس را داشاته باشاد،
شركت حداكثر ظرف مدت  72سابت پس از ابالم رانژه خط تلفن و ابالم آمادگ تح يل سرويس به مشترک ،سرويس را به ص رت ح ری نصا و راه
اندازی كرده و نام كاربری و كلمه بب ر و ايالبات الزم را نيز تح يل م دهد ،در ص رت كه مشترک در اين مدت شرايط و محيط را برای نص و مراجعه
ح ری كارشياس آماده نيمايد ،زمات دايری سرويس 72سابت پس از زمات ابالم آمادگ تح يل سرويس از س ی شركت در نمرگرفته م ش د.
تبصره  :3در خدمات اييترنت پرسربت مبتي بر فيآوری  ،WiFiشركت حداكثر ظرف مدت  72ساابت پاس از درخ اسات مشاترک و اباالم آماادگ
تح يل سرويس به مشترک ،سرويس را به ص رت ح ری نص  ،راه اندازی و داير كرده و تح يل م دهد و شركت متعهد است شرور قرارداد را از تااريخ
ام اء ص رتجل ه نص ت سط مشترک محاسبه نمايد.
تبصره  :4هشدار پايات زمات دوره سرويس يبق قرارداد حداقل  72ساابت قبال از اتماام زماات پاياات دوره ،ت ساط شاركت باه صا رت ارسااش پ ات
الکترونيک يا پيامک به مشترک ايالر رسان م ش د .مشترک م ت اند در اين مدت ن بت به تمديد قرارداد و پرداخت هزييههاای آت اقادام نماياد .در
ص رت بدم ارايه درخ است تمديد ت سط مشترک ،قرارداد ف مابين پاياتيافته تلت شده و سرويس جما آوری م شا د و راهانادازی مجادد سارويس
مي ط به وج د امکانات في و پرداخت هزييه نص مجدد خ اهد ب د.
تبصره  :5برای مشتركين سرويس های غيراختصاص و  ADSLكه در مکات اجاره ای به سر م برند ،شركت تيها تا پايات مهلت زمات اجاره قرارداد م
بيدد و پس از آت در ص رت ارايه اجاره نامه جديد و يا تمديد اجاره نامه قبل از س ی مشترک به شركت ن بت به تمديد اين قارارداد ياا انعتااد قارارداد
جديد با مشترک اقدام م ش د.
ماده  :4مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت
 -4-1مبلغ كل قرارداد براساس سرويس درخ است ميدرج در فرم درخ است سرويس م ق ر ماده  2قرارداد حاقر و پي ست في قرارداد يبق مص بات
شماره  1جل ه شماره 237م ر  ، 95/03/22شماره  266م ر 1396/08/21و شماره  268م ر  96/10/03كمي ي ت و يا ساير مص بات است كه
در آييده تص ي م ش د با احت ام ماليات بر ارزش افزوده ----------رياش ،برای كل دوره جمعا  -----------رياش م باشد.
 -4-2مشترک سرويس های غيراختصاص و  ADSLبايد قبل از آغاز بهره برداری از خدمات ميدرج در ماده دو در ابتدای هر ماه يا دوره هزييه خدمات
را مطابق تعرفه های مص م كمي ي ت و براساس سرويس درخ است بپردازد.
 -4-3مشترک سرويس های اختصاص متعهد و م ظف است حداكثر ظرف مدت  3روز پس از دريافت ص رتح ام هزييه پهيای باند اختصاص در آت
دوره با احت ام ماليات بر ارزش افزوده به مبلغ ----------رياش را به ص رت نتد يا از يريق واريز به شماره ح ام شركت پرداخت نم ده و رسيد
دريافت نمايد .در ص رت بدم پرداخت مبلغ مزب ر ت سط مشترک در مهلت مترر ،شركت ابتدا ن بت به ايالر رسان به مشترک با مهلت مدت زمات
حداقل  72سابت جهت پرداخت اقدام م كيد .در ص رت بدم اقدام مشترک در مهلت ياد شده ،خدمات ارائه شده به مشترک بط ر م قت تا  3روز قط
خ اهد شد كه در اين ص رت راه اندازی مجدد سرويس مي ط به پرداخت هزييه ص رتح ام مرب يه خ اهد ب د .در غير اين ص رت ،قرارداد ف مابين
پايات يافته تلت شده و قرارداد بص رت يک يرفه ف خ م ش د.
 -4-4در ص رت كاه ش يا افزايش مبلغ ماليات بر ارزش افزوده از س ی سازمات ام ر ماليات كش ر ،شركت مجاز به دريافت يا پرداخت ما به التفاوت مبلغ
مذك ر م باشد.
تبصره  :1مشترک در ص رت بدم دريافت ص رتح ام م باي ت م ق ر را كتبا به شركت ابالم نمايد.
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تبصره  :2مبالغ ميدرج در بيد  1ماده  4صرفاً مرب ط به ارايه سرويس درخ است در ي ش مدت قرارداد حاقر م باشد و تامين و تهيه تجهيزات و
و راه اندازی بعهده مشترک ب ده كه ص رتح ام آت بص رت جداگانه

دستگاههای م رد نياز مرب يه از جمله م دم و آنتن و  ...و همچيين هزييه نص
صادر م ش د.
 -5-4در ص رت درخ است مشترک اييترنت پرسربت  ADSLبرای راه اندازی تجهيزات انتهاي م دم) از س ی شركت ،هزييه آت به بهده مشترک
است كه در اين ص رت تعرفه راه اندازی خدمت ،مطابق مص به شماره  1جل ه شماره  237م ر  95/03/22كمي ي ت و يا ساير مص بات كه در آييده به
تص ي خ اهد رسيد) ......................... ،رياش ب ده و در ص رت درخ است مشترک ،شركت م ظف به نص و راه اندازی تجهيزات انتهاي مشترک خ اهد
ب د.
 -6-4مطابق مص به شماره  1جل ه شماره  237م ر  95/03/22كمي ي ت و يا ساير مص بات كه در آييده به تص ي خ اهد رسيد) ،هزييه رانژه
مصابرات دايری و تصليه) برابر  .........................رياش ب ده و اين هزييه بالوه بر هزييه اشتراک و راهاندازی اتصاش ،فتط يکبار در هيگام بتد قرارداد از
مشتركين اييترنت پرسربت  ADSLدريافت م ش د .بديه است در ص رت بدم پرداخت هزييه مذك ر از س ی مشترک اين هزييه در هيگام
درخ است جم آوری از س ی شركت مطالبه و مشترک ملزم به پرداخت آت قبل از جم آوری است.
تبصره :3مطابق مص بات جاری كش ر ،ماليات بر ارزشافزوده به كليه مبالغ هزييههای مذك ر اقافه شده و مشترک ملزم به پرداخت آت برای هر دوره
اشتراک است.
تبصره  :4در سرويس اييترنت پرسربت  ADSLدرص رت اتمام ترافيک آستانه مصرف ميصفانه ،پس از ايالررسان به مشترک ،سربت سرويس به
سربت پايه تغيير م يابد و بازگشت آت به سربت اوليه مي ط به اتمام دوره يک ماهه برقراری سرويس و شرور مجدد ترافيک مصرف ميصفانه دوره يک
ماه بعدی و يا خريد ترافيک مازاد بص رت پيش پرداخت از يريق پيل كاربری مشترک م باشد.
ماده  :5تعهدات شركت
 -5-1شركت متعهد است م ق ر اين قرارداد را در يک نتطه مکات دريافت خدمت) تح يل نمايد .بديه است در ص رت درخ است مشترک مبي بر
تح يل اييترنت در بيش از يک نتطه ،ترانزيت آت م تلزم ابالم كتب و هماهيگ مشترک با شركت و پرداخت هزييه های مرب يه م باشد.
 -5-2شركت ارايه يک يا چيد م رد خدمات يا تجهيزات را به خريد يک يا چيد م رد ديگر مشروط نم نمايد.
 -3-5شركت متعهد م ش د كه به همات ترتي ابالم در تبليغات و بازارياب خ د قراردادها را تيمير كيد.
 -4-5شركت ق انين و متررات مص م مراج ذیصالح قان ن مرب ط به ارايه خدمات م قا ر ايان قارارداد را از يرياق درج در ومساايت در دساترس
مصايبات و مشتركين قرار م دهد.
 -5-5شركت متعهد م ش د تمهيدات الزم را برای ربايت تعهدات  SLAدر هيگام بمليات شبکه پيشبيي كيد و با اياالر قبلا حاداقل  48ساابت
قبل) زمات  Down Timeرا تعيين كيد .بمليات  Down Timeدر زماتهای كر ترافيک سابت  2تاا  6صاب)) انجاام م شا د و تعاداد آت در مااه
حداكثر يکبار است.
 -6-5شركت متعهد به ارائه و اجرای ت افتيامه سط) خدمات  )SLAمطابق ق ابط مص به شماره  177و ساير مص بات جديد مرتبط بعدی) كمي ي ت
ب ده و تمام بيدهای ت افتيامه سط) خدمات  )SLAاز زمات ام ای قرارداد و تح يل سرويس قابلاجرا م باشد.
 -7-5شركت متعهد م ش د تا پايات دوره اشتراک خدمت انتصاب  ،تغييری در شرايط مترر در قرارداد نص اهد داد؛ مگر اييکاه بار اسااس اباالم ساازمات
مجب ر به ابماش تغييرات باشد كه در اين م رد نيز شرايط جديد بايد به ايالر مشترک برسد و تصميرگيری در خص ص ادامه يا ف خ قارارداد در اختياار
مشترک باشد.
 -8-5شركت در قباش تصميمات مراج ذيصالح و تغييرات در ق انين و متررات مؤثر بر اين قرارداد م ئ ليت ندارد؛ مگر اييکه بعدها ابمااشنف ذ نااروای
آت در تص ي احکام م ردنمرش به اثبات برسد.
مهر و امضاء شركت
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 -9-5چيانچه به تشصيص شركت ،اصالحات يا ايجاد تغييرات در متن قرارداد قروری باشد ،پس از تائيد سازمات ،حداقل  14روز قبل از الزماالجرا شدت
ن بت به تح يل ن صه كتب و يا الکترونيک به مشترک اقدام نم ده و مشترک در ي مادت ماذك ر م ت اندابتراقاات خا د را بهصا رت كتبا و ياا
الکترونيک از يريق ايميل ، info@padidar.comيا نمابر به شماره 32263200-034داخل  6به شركت ابالم نمايد.
تبصره  :1در خص ص قراردادهای قبل  ،شركت م ظف به ك

رقايت مشتركين جهت ابماش تغييرات است.

 -10-5شركت متعهد م ش د تحت هيچ شرايط به جز در م اردی كه قان ت و متررات معين م كيد ،مشتركين را از دسترس به خدمات م قا ر ايان
قرارداد محروم يا محدود نکيد.
 -11-5شركت متعهد م ش د چيانچه آسيب مشتركين را از يريق خدمات م ق ر قرارداد تهديد كيد و از اين رخداد آگاه باشد ،ن ابت باه آگاهساازی
مشتركين و ارايه رهيم دهای پيشگيرانه به آتها اقدام كيد.
 -12-5شركت م ظف به حفظ محرمانگ دادهها و ايالبات مشتركين و ارتبايات و حرير خص ص مشتركين است و متعهد م ش د به مشتركين جهت
صيانت از دادهها و ايالبات شصص شات متياس با خدمات ارتباي و فنآوری ايالبات و آسي های احتمال ناش از تهديدها ايالررسان كااف را باه
بمل آورد.
 -13-5شركت متعهد م ش د كه ابماش هرگ نه نمارت بر كاركردهای خدمات ،م ج دسترس غيرمجاز به دادهها و ارتبايات شصص مشتركين ني ت
و ربايت متررات قان ن ناظر به اين ح زه الزام است.
 -14-5مشصصات و نر خدمات بايد به نح مياس و با جزييات كامل ،به ي ر رايگات به ايالر مشتركين رسانده ش د.
 -15-5شركت متعهد به ارايه خدمات دسترس به اييترنت به مشترک غيراختصاص و  ADSLمطابق م قا ر قارارداد با ده و در صا رت درخ اسات
مشترک مبي بر نص و راهاندازی خدمت ،شركت م ظف به نص و راهاندازی تجهيزات انتهاي مشترک م دم) است .هزييه راهاندازی تجهيزات انتهااي
يبق مص به كمي ي ت از مشترک اخذ و ص رتجل ه تح يل خدمات م ق ر قرارداد با مشترک تيمير م ش د.
 -16-5شركت متعهد است م ق ر اين قرارداد را در مکات دريافت خدمت و در درگاه خروج رادي  ،روتر يا م دم قبل از شرور شبکه مشترک) تح يال
نمايد و م ئ ليت در قباش تح يل اييترنت بر روی شبکه مشترک ندارد.
 -17-5شركت م ظف است دادهها و ايالبات مرب ط به شاخصهای كيفيت خدمات را تا شش ماه پس از پايات قرارداد مشتركين نگهداری كيد تا امکات
پاسصگ ي به ادباهای مطرحشده از س ی آتها مبي بر نب د يا كاست كيفيت خدمات را داشته باشد.
 -18-5شركت متعهد است ب وقفه ،به ص رت بي توچهار  )24سابت در شبانهروز و هفت  )7روز در هفته ،خدمات م ق ر قارارداد را فاراهر نماياد و
امکانات پشتيبان تلفي از يريق شماره034-32263200و پاسصگ ي به مشتركين خ د را بهص رت شبانهروزی و در تماام اياام هفتاه و اياام تعطيال
فراهر كيد.
تبصره  :2پشتيبان ح ری و رف بي م في كه نياز به بمليات فيزيک در مراكز مصابرات يا محل مشترک  )ADSLيا محل نص

تجهيزات

 )WiFiدارند ،در سابات اداری قابلبررس و حل است.
گزارش مشترک ،در اسرر وقت ن بت به رف اشکاش اقدام نمايد.
 -5-19شركت متعهد م گردد در ص رت بروز اختالش و يا قط ارتباط ح
 -20-5شركت هيچ گ نه تعهد و م ئ ليت درص رت قط خط مشترک ،بمليات كابل برگردات و تبديل شدت خط تلفن به حالت فيبرن ری ت سط
مصابرات ندارد.
 -21-5شركت هيچگ نه م ئ ليت در قباش سير كش دا خل ساختمات ،دستگاه تلفن مركزی سانتراش) ،رايانه و تجهيزات آت،كابل كش وغيره سمت
مشترک ندارد.
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ماده  :6تعهدات مشترک
 -1-6مشترک متعهد م ش د حداكثر ظرف مدت  7روز كاری پس از برقراری ارتباط ن بت به آزمايش امکات دسترسا ارتبااط برقارار شاده و صاحت
بملکرد آت اقدام نم ده و نتطه نمرات خ د را مبي بر تاييد و يا بدم تاييد با ذكر داليل مرب يه بص رت كتب به شركت ابالم نمايد .بدم اقدام مشاترک
در اين مدت به ميزله تاييد برقراری ارتباط از س ی وی تلت خ اهد شد.
 -2-6مشترک متعهد م ش د با آگاه كامل از بهای خدمات و نح ه پرداخت هزييهها ن بت بهگزييش آتها اقادام كياد و باه م اباد متارر در قارارداد
پايبيد باشد.
 -3-6مشترک متعهد م ش د كليه ق انين و متررات جمه ری اسالم ايرات مرتبط با م ق ر قرارداد و دسات رالعملهاي كاه از سا ی مراجا ذیرباط
صادر و ابالغشده و از يريق پايگاه ايالررسان شركت يا ساير مبادی ذیربط ايالررسان شده است را ربايت نمايد.
 -4-6مشترک متعهد م ش د از واگذاری امکانات و تجهيزات متعلق به شركت به غير خ دداری نمايد .در غير اين ص رت دارنده پروانه مجاز به ف خ
خدمات است.
-5-6هرگ نه واگذاری خط ط و لييکها و مدارات ارتباي پهيای باند و ساير امکانات و خدمات ارايه شده به آتها به غير و خاارج از رواش انتتااش امتيااز
ت سط شركت و همچيين ت زي تمام يا بصش از آتها بهص رت بم م به سايرين فعاليت مشابه شركتهای اپرات ری) به هر شکل و تحات هار بيا ات
ممي ر ب ده و مشتركين صرفاً مجاز به استفاده از خط ط و خدمات مذك ر ت سط خ د و يا كارميدات خ د در زمات اشتغاش به كار يا مأم ريات ساازمان )
م باشيد.
تبصره  :1ارايه سرويس به محصلين و يا دانشج يات دانشگاهها و ساير مؤس ات آم زش در زمات ح ر آتها درمکات محل تحصيل و مي ط به ربايت
تمام م ارد بالمان است.
تبصره  :2در ص رت ت زي دروت سازمان خط ط و خدمات ارائهشده ،ثبت مشصصات ه يت و  CDRو  LOGفعاليت كاربرات و ذخيره آت برای مدت
حداقل يک ساش جهت ارائه به مراج ذیصالح قروری است
 -6-6م ئ ليت ب اق هرگ نه استفاده س ء و مغاير با ق انين و متررات از خط ط و خدمات ارايه شده صرفاً بر بهده مشتركين و صاح امتياز آتها
است.
 -7-6مشتركين مجاز به انتتاش ترافيک خط ط تلفن از ب ترهای ديتا و اييترنت واگذارشده نم باشيد.
تبصره  :3اين محدوديت خط ط تلفن داخل ) (PBXسازماتها و شركتها و مؤس ات را در محدوده ساختمات و شبکه محل در برنم گيرد.
 -8-6در ص رت نيازميدی برخ از مشتركين حت ق جهت ت زي اييترنت در مکاتهای بم م از قبيل پارکها و مراكز تفريح و فرودگاهها،
پايانههای م افربری و  ) ...با استفاده از ب تر  WIFIو يا هر روش ديگر الزم است اين اقدام تحت م ئ ليت و مديريت شركت به مت ليات اماكن ف ق
ص رت پذيرفته و در مراحل يراح و اجرا نيز هماهيگ الزم بين شركت جهت تأمين پي ست كيترل  ،ابماش سياستهای امييت و همچيين نح ه احراز
ه يت ،ثبت و ذخيره مشصصات و  LOGفعاليت كاربرات به بمل آيد .در غير اين ص رت اين بمل تصلف ب ده و كليه م ئ ليتها و تبعات آت به بهده
مشترک خ اهد ب د.
 -9-6بديه است شركت م ت اند در ص رت مشاهده و ايالر از م ارد تصط از مفاد بيدهای  6-6تا  8-6ت سط مشترک ن بت به صدور اخطار با
مهلت  10روزه جهت رف م ارد تصلف اقدام نم ده و در ص رت بدم رف تصلف ملزم به قط خط ط و ت قف ارائه سرويس تا زمات رف م ارد تصلف و
همچيين معرف مشترک خاي به مراج ذيصالح است.
 -10-6مشترک متعهد م ش د در ص رت تغيير مشصصات تماس نشان  ،شماره تلفن و آدرس پ ت الکترونيک ) ،ايالبات جديد خ د را به دارنده
پروانه ايالر دهد ،در ص رت بدم ايالررسان و بروز هرگ نه مشکل در برقراری تماس با مشترک ،م ئ ليت بدم ايالر از م اردی كه مت من
ايالررسان است ،بر بهده مشترک خ اهد ب د.
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 -11-6مشترک م ظف است پس از اولين ارتباط با شبکه شركت ،ن بت ب ه تغيير رمز ورود سرويس خ د اقدام نمايد و حفاظت از سي ترها و ايالبات
سمت مشترک بر بهده خ دش است و مشترک بايد از نام كاربری و رمز بب ر به نح مياس نگهداری نمايد.
-12-6كليه سرويسها دارای نشان های بم م  IPبه ص رت متغير ) (Dynamicاست و در ص رت نياز به سرويسهای دارای نشان های خص ص IP
در هر زمات با پرداخت هزييه مرب يه و وج د امکانات ،امکاتپذير است.
 -13-6به ميم ر تکرير اربامرج ر تمام مکالمات برقرارشده با مشترک قبط م ش د و درص رت كه مشاهده رفتار نابهيجار و يا الفاظ خارج از برف
جامعه از س ی كاركيات شركت و يا مشترک دو يرف حق م تيد قراردادت مکالمه قبطشده و پيگيری م ق ر مطابق ق انين كش ر را دارند.
 -6-14شركت متعهد است در ص رت دريافت درخ است مشترک مبي بر تغيير يرح خدمات ،درخ است وی را در هر زمات از دورهی ابتبار قرارداد
بررس كرده و در ص رت وج د امکانات و براساس تعرفه شركت ميدرج در سايت و در چارچ م مص بات كمي ي ت به تغيير يرح خدمات اقدام كيد.
 -6-15مشترک متعهد م گردد كه ا ز تجهيزات امان به بهترين وجه نگهداری نمايد و تجهيزات را در پايات يا ف خ قرارداد به شركت ب دت نمايد.
ماده  :7شرایط فسخ قرارداد
 -1-7مشترک در ص رت تمايل به انصراف از دريافت خدمات ،م باي ت با ارائه درخ است بص رت كتب يا از يريق پيل كاربری خ د به ف خ قرارداد
اقدام نمايد و شركت مکلف است حداكثر ظرف مدت يک هفته از تاريخ ابالم ف خ مشترک ،ن بت به انجام كليه مراحل ف خ و ف خ قرارداد با وی اقدام
نمايد .بديه است در ص رت درخ است ف خ يکيرفه از س ی مشترک قبل از پايات قرارداد هزييه پرداخت مرب ط به اين قرارداد به مشترک ب دت
داده نص اهد شد .همچيين ف خ و يا اتمام قرارداد به هر دليل ،بههيچوجه راف م ئ ليتهای مشترک در خص ص تعهدات وی در ي ش مدتزمات ابتبار
نب ده و بايد پاسصگ ی م ارد استفاده غيرمجاز در ي ش مدتزمات قرارداد ف خشده باشد.
 -2-7چيانچه شركت نت ان ته باشد ظرف يک هفته از تاريخ انعتاد قرارداد ن بت به ارائه خدمات با معيارها و مفاد م ردنمر اين قرارداد ازجمله تعهدات
 SLAاقدام نمايد ،مشترک م ت اند ن بت به ابالم ف خ قرارداد و اخذ هزييه اقدام نمايد و شركت مکلف است ظرف يک هفته از تاريخ ابالم ف خ
مشترک ،ن بت به ت يهح ام با وی اقدام نمايد.
 -3-7در ص رت ارائه هرگ نه درخ است از س ی مشترک خدمات اييترنت پرسربت  ADSLمبي بر تغيير در وقعيت تلفن ثابت كه ارتباط م ق ر
قرارداد بر روی آت داير شده است ابر از تغيير مالکيت ،تغيير شماره ،تغيير مکات و  )...و بدم امکات برقراری ارتباط در شرايط جديد ،مشترک م ت اند
ن بت به درخ است ف خ اقدام نمايد .بديه است م ئ ليت مال و حت ق ناش از م ق ر قرارداد تا زمات ارائه درخ است ف خ و جم آوری ارتباط به
بهده مشترک است.
 -4-7مشترک خدمات اييترنت پرسربت  ADSLم تأجر  ،صاح

خط) حق ف خ يکيرفه و جم آوری رانژه خط م ق ر قرارداد ،از روی تجهيزات

شركت و از يريق شركت مصابرات را ندارد.
ماده : 8رسیدگی به شکایتها
مشترک م ت اند در ص رت داشتن شکايت ،به ومسايت شركت به آدرس www.padidar.comمراجعه و شکايت خ د را در سامانه شکايات ثبت
نمايد .در ص رت بروز هرگ نه اختالف بين يرفين قرارداد و بدم رف مشکل از يريق مذاكره و گفتگ ی دوجانبه ،مشترک م ت اند م ق ر را به سازمات
از يريق مراجعه به سايت  www.195.irيا تماس با تلفن گ يای  195يا شماره پيامک  600195و يا آدرسايميل 195@ict.gov.irميعکس و
اقدام به ثبت شکايت نمايد .الزم به ذكر است پس از ثبت درخ است از يريق سايت شركت و سازمات ،سي تر يکشماره پيگيری در اختيار مشترک
قرارداده كه مشترک م ت اند از يريق لييکهای مذك ر پيگيریهای الزم را انجام دهد.
ماده  :9وضعیت اضطراری
 -1-9وقعيت اقطراری پيشبيي شده و پيشبيي نشده تيها در ص رت از شركت سل م ئ ليت م كيد كه فرا ارادی باشد.
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 -2-9در ص رت بروز وقفه غيرمجاز در ارائه خدمات ،شركت م باي ت ب درنگ ،كليه اقدامات قروری برای ابااده دسترسا باه خادمات و باه حاداقل
رساندت پيامدهای بدم دسترس مشتركين به خدمت را انجام دهد.
 -3-9در ص رت بروز وقعيت اقطراری ،شركت هرزمات با انجام كليه اقدامات قروری م باي ت ن بت به ايالررسان آن به مشتركين اقدام نمايد.
 -4-9بدم امکات انجام تعهدات م ق ر قرارداد ت سط شركت كه به م ج وق ر باليای يبيع كه ناش از بدم ربايت استانداردهای ايمي در تأسيس و
نص و بهرهبرداری از تجهيزات شبکه باشد ،مشم ش اين ماده نم ش د و بهبي ات قص ر از تعهدات شركت تلت خ اهد شد.
ماده -10كلیات قرارداد
 -10-1اين قرارداد در  10ماده و در  2ن صه تيمير ،ام اء و مبادله گرديد كه هر دو ن صه حکر واحد را دارا م باشد.
 -10-2كليه مفاد قرارداد به رؤيت يرفين رسيده و يرفين خ د را متعهد به اجرای آت م دانيد و ام اء ذيل صفحات به ميزله قب ش و تائيد كليه مفاد
اين قرارداد م باشد.

مهر و امضاء شركت

نام و نام خانوادگی مشترک /امضاء

منصور مداح

مهر و امضاء شركت

مهر و امضاء نماینده مشترک

منصور مداح
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