قرارداد ارایه خدمات انتقال داده مبتنی بر فناوری بیسیم ثابت ()WiMAX,TD-LTE

ايـن قـرارداد بيـن شـرکت ارتباطـات مبيننـت بـه شـماره ثبـت  335363بـه نشـانی تهـران ،ابتـداي خيابـان مطهـري ،پلاک ،377
کدپسـتی  ،1595713463دارنـده پروانـه انتقـال داده مبتنـی بـر فنـاوری بیسـیم ثابـت بـه شـماره  13-1-1مـورخ  93/12/10از
سـازمان تنظيـم مقـررات و ارتباطـات راديویـی بـه مـدت اعتبـار  5سـال بـه امضـاء صاحـب امضـاء مجـاز از طـرف شـرکت کـه در
ایـن قـرارداد شـرکت نامیـده میشـود و امضـاء متقاضـی بـه مشـخصات (شـخص حقيقـي) آقـاي /خانـم ........................................
داراي شناسـنامه شـماره  .................................بـا کـد ملـي  ..............................................................................صـادره از ....................................................
فرزنـد  ............................................بـه آدرس ..................................................................................................................................................................................
کدپسـتي  ..............................................و شـماره تمـاس  ..............................................بـه شـرح زيـر منعقـد ميگـردد( .شـخص حقوقـي) شـرکت/
موسسـه /سـازمان /اداره  ..........................................................................................ثبـت شـده تحـت شـماره ......................................................................
و کـد اقتصـادي  ................................................................................................و شناسـه ملـي ..................................................................................................
بـه نشـاني  ..................................................................................................................................................................................کدپسـتي ....................................
و شـماره تمـاس  .................................................................و بـا نمايندگـي آقـاي /خانـم  ........................................................................داراي شناسـنامه
شـماره  ...........................................................بـا کـد ملـي  .....................................................صـادره از  ............................فرزنـد ...............................
به سمت  .......................................در فرم  ...........سرویس منضم به این قرارداد که از این پس مشترک نامیده میشود منعقد میگردد.

ماده  )1تعاریف

 -1-1کميسيون :کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات.
 -2-1سازمان :سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي.
 -3-1شرکت :شرکت ارتباطات مبيننت ،ارايهدهندهي خدمات اينترنت پرسرعت بيسيم با فناوري .WiMAX / TD-LTE
 -4-1مشــترک :هــر شــخص حقیقــی و یــا حقوقــی اســت کــه بــه عنــوان کاربــر نهایــی بــه موجــب ایــن قــرارداد از خدمــات موضوع قــرارداد
اســتفاده مــی نماید.
 : WiMAX -5-1فنــاوري ارتبــاط بيســيم از طريــق امــواج مايکروويــو (ايــن کلمــه از حــروف اول واژههــاي عبــارت
 Worldwide Interoperability for Microwave Accessگرفته شده است).
 :TD-LTE -6-1فنـاوری اینترنت بیسـیم نسـل  4ثابت (اين کلمه از حـروف اول واژههـاي عبـارت  Time division- Long Term Evaluationگرفته
شده است).
 -7-1قرارداد :قرارداد حاضر متضمن مفاد و شرايط مورد قبول است که توسط شرکت و مشترک امضا شده است.
 -8-1مودم  :WiMAX / TD-LTEعبارت است از تجهيزاتي که امکان دسترسي به خدمات شبکه  WiMAX / TD-LTEرا فراهم مينمايد.
 -9-1ســيمکارت  :عبــارت اســت از قطعــه هويــت مشــترک کــه حــاوي شــماره شناســايي بينالمللــي ســيم کارت و شــماره اختصاصــي
مشــترک اســت کــه پــس از فعــال شــدن آن توســط مبيننــت بــه مشــترک کــه در حــال اســتفاده از تجهيــزات پايانــه اســت اجــازه ميدهــد بــه
خدمــات شــبکه دسترســي پيــدا کنــد.
 -10-1تجهيـزات سـمت مشـترک ( :)CPEتجهيـزات مـورد نيـاز مشـترک براي برقـراري ارتباط با شـبکهي شـرکت برمبنـاي فناوري
. WiMAX / TD-LTE
 -11-1شناسـه اشـتراک  : WiMAXعبـارت اسـت از يـک کـد  13رقمـي ،که برروي مودم درج شـده اسـت و مشـترک از طريـق اين کد،
کـه بعـد از فعالسـازي سـرويس  WiMAXدر اختيـار مشـترک قرارداده ميشـود ميتواند وارد حسـاب کاربـري خود در صفحه مشـترکين وايمکس
بـه آدرس  ecare.mobinnet.irشـده و يـا از خدمـات پشـتيباني و سـاير خدمات مشـترکين وايمکس شـرکت مبيننت اسـتفاده نمايد.
 -12-1شناسه اشتراک  : TD-LTEعبارت است از يک کد  12رقمي که بعد از فعالسازي سرويس  TD-LTEدر اختيار مشترک قرارداده ميشود
شــرکت ارتباطــات مبیننــت دارنــده پروانــه سراســری FWA
بــا شــماره  13-1-1از ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیوئــی
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و مشترک از طريق اين کد ميتواند وارد حساب کاربري خود در صفحه مشترکين  TD-LTEبه آدرس  my.mobinnet.irشده و يا از خدمات پشتيباني و
ساير خدمات مشترکين  TD-LTEمبيننت استفاده نمايد.
 -13-1ثبت نام  :عبارت است از تکميل فرم ثبت نام به طريق الکترونيکي ،فيزيکي يا هرروش ديگري که مبيننت تعيين ميکند  .اطالعات
مورد نياز جهت درج در اين فرم در هرزمان به صالحديد شرکت مبيننت تعيين ميگردد و ارایه اين اطالعات و پرداخت هزينههاي مربوط پيششرط
فعالسازي است.
 -14-1فرم ثبت نام  :عبارت است از فرم درخواست يا ثبت نام که در هنگام ثبت نام توسط مشترک يا نماينده قانوني وي تکميل ميگردد.
 -15-1دور ه اشتراک :مدت زمان توافق شده براي ارايهي خدمات به مشترک توسط شرکت.
 -16-1حق اشتراک :هزينهي خدمات موضوع قرارداد بر مبناي تعرفهي مصوبه کميسيون در زمان انعقاد قرارداد.
 -17-1ترافيک دورهي اشتراک :مجموع حجم تبادل بستههاي اطالعاتي ارسالي و دريافتي در دورهي اشتراک.
 -18-1شبکه شرکت :شامل زيرساخت و تجهيزات اينترنت پرسرعت است كه تحت مالكيت شرکت بوده و با نظارت وي مديريت و نگهداري
ميشود.
 -19-1نقطه مورد تقاضاي مشترک :محلي که مشترک حقيقي /حقوقي براي اولين بار خدمات مرتبط با  WiMAX / TD-LTEرا فعال مينمايد
و در زمان ثبت نام محل مذکور را به عنوان محل اقامت خود ذکر نموده است.
 -20-1بستههاي اطالعاتي :اطالعاتي که درون شبکه در قالب و اندازههاي مشخص جابهجا ميشوند.
-21-1ماندهي ترافيک :در خدمت اينترنت پرسرعت محدود ،به حجم مشخصي از اطالعات گفته ميشود که مشترک نتوانسته است در مدت
زمان تعيين شده استفاده کند.
 -22-1اتالف بستهها :در زمان وجود هرگونه اشکال ،تعدادي از (يا همهي) بستههاي اطالعاتي ارسالي به مقصد نميرسند .به اين رخداد در
اصطالح ،اتالف بستهها گفته ميشود.
 -23-1درگاه شبکهي تجهيزات مشترک :تجهيزات سمت مشترک ( )CPEدرگاههاي گوناگوني دارند که مشترک با اتصال کابل به يکي از
آنها ميتواند به شبکهي مبيننت متصل شود.
 -24-1نشاني  :IPنشاني پروتکل اينترنت ،برچسب عددي است که به تجهيزات شبکه هاي رايانهاي اختصاص پيدا ميکند و به منظور اتصال بين
گرههاي شبکه ( )Nodesاستفاده ميشود .
 -25-1نشانيهاي عمومي  :IPنشانيهاي  IPكه در شبكه جهاني اينترنت قابل مسيريابي هستند.
 -26-1نشانيهاي خصوصي  :IPبازهاي از نشاني هاي  IPاست كه براي شبكههاي خصوصي (مانند شبكه داخلي سازمانها و شبكه ملي
اطالعات) در نظر گرفته شده است.

ماده  )2موضوع قرارداد
موضوع اين قرارداد عبارت است از ارايهي خدمات دسترسي به اينترنت پرسرعت بيسيم ثابت با مشخصات درخواست شده در فرم اشتراک ،بر روي بستر
ارتباطي بيسيم با فناوري  WiMAX / TD-LTEتوسط شرکت به مشترک.

ماده  )3مدت زمان قرارداد
مدت زمان ارایه خدمات  ............و بر اساس ماه شمسي بوده و با اولين اتصال به شبکه مبيننت بر حسب ساعت شروع مي شود.
تبصره :1پس از اتمام مدت زمان قرارداد ،امکان تمديد قرارداد با توافق طرفين در سامانه فروش به صورت دوره اي و بر اساس شرايط و ضوابط
جديد تمديد ميگردد( .آخرين نسخه قرارداد در سامانه  CRMموجود ميباشد) الزم به توضيح است «ماندهي ترافيک» دورهي قبل به دورهي اشتراک
جديد انتقال نمييابد.
شــرکت ارتباطــات مبیننــت دارنــده پروانــه سراســری FWA
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تبصره :2شرکت حداکثر ظرف مدت  48ساعت پس از درخواست مشترک و اعالم آمادگي تحويل سرويس به مشترک ،سرويس را به صورت
حضوري نصب ،راه اندازي و دايرکرده و تحويل ميدهد و شرکت متعهد است شروع قرارداد را از تاريخ امضاء صورتجلسه نصب توسط مشترک محاسبه
نمايد .مشترک نیز موظف است کليهي مطالب مندرج در فرم تحويل را به دقت مطالعه و در صورت مطابقت خدمات با مشخصات درخواست شده در
زمان اشتراک ،فرم را تأييد و امضا کند.
تبصره :3هشدار پايان زمان دوره سرويس طبق قرارداد حداقل  3روز قبل از اتمام زمان پايان دوره توسط شرکت به صورت پيامک به مشترک
اطالعرساني ميشود و در صورت عدم درخواست تمديد از سوي مشترک تا  72ساعت پس از پايان مدت زمان قرارداد .قرارداد فيمابين پايان يافتهشده
و سرويس جمعآوري ميشود و را اندازي مجدد سرويس مشمول زمان و شرايط جديد خواهد بود.
تبصره :4درصورتي که نماينده شرکت در زمان مقرر ،جهت تحويل خدمات در محل حاضر نشود ،مشترک ميبايست نسبت به اعالم موضوع از
طريق شماره تماس  1575اقدام نمايد .درصورت اثبات ادعاي مشترک ،مبيننت موظف است ضمن استرداد هزينه نصب اخذ شده به مشترک نسبت به
دايري و تحويل خدمات حداکثر تا  48ساعت بعد اقدام نمايد.

ماده  )4مبلغ و نحوهی پرداخت
 -1-4کليـهي هزينههـاي مربـوط بـه راهانـدازي سـرويس  ، WiMAX / TD-LTEطبق مندرجات وبسـايت شـرکت ارتباطات مبيننت به نشـاني
 www.mobinnet.irو در چارچـوب مصوبات کميسـيون ميباشـد.
تبصره :1درصورت عدم وجود تعرفه مشخص از سوی کمیسیون برای ارایه برخی امکانات موضوع قرارداد ،تازمان تصویب و ارایه آن توسط
کمیسیون ،تعرفه آن بر اساس تعرفههای مشخص ،شفاف و بدون تبعیض در بازار ارایه می شود و در صورتیکه کمیسیون تعرفهای تصویب کند ،برای
شرکت الزم االتباع است.
تبصره :2کلیه کسورات قانونی مالیاتی احتمالی مرتبط با قرارداد نیز به مبلغ قرارداد افزوده می شود.

ماده  )5تعهدات شرکت
 -1-5شرکت ارایه یک یا چند مورد خدمات یا تجهیزات را به خرید یک یا چند مورد دیگر مشروط نمی نماید.
 -2-5شرکت متعهد می شود که به همان ترتیب اعالمی در تبلیغات و بازاریابی خود قراردادها را تنظیم کند.
 -3-5شـرکت قوانیـن و مقـررات مصـوب مراجـع ذی صلاح قانونی مربوط به ارایـه خدمات موضوع این قـرارداد را از طریق درج در وب سـایت در
دسـترس مخاطبان و مشـترکین قرار میدهد.
 -4-5شـرکت متعهـد مـی شـود تمهیدات الزم را بـرای رعایت تعهدات  SLAدر هنگام عملیات شـبکه را پیش بینی کند و بـا اطالع قبلی (حداقل
 48سـاعت قبـل) زمـان  Down Timeرا تعییـن کنـد .عملیـات  Down Timeدر زمـان هـای کـم ترافیک ( سـاعت  2تـا  6صبح) انجام می شـود و
تعـداد آن در مـاه حداکثـر یک بار می باشـد.
 -5-5شـرکت متعهـد بـه ارایـه و اجـرای توافقنامه سـطح خدمـات ( )SLAمطابق ضوابط مصوبه شـماره ( 2-177و سـاير مصوبـات جديد بعدي )
کمیسـیون بـوده و تمـام بندهـای توافقنامـه سـطح خدمـات ( )SLAاز زمان امضای قـرارداد و تحویل سـرویس قابل اجرا می باشـد.
تبصره :مندرجات ذیل از جمله قطعی هایی است که مشمول خسارت نمی باشد:
قطعی هــای ناشــی از قــوه قاهــره (فــورس مــاژور) ماننــد حــوادث طبیعــی ،در ایــن حالــت زمــان کاهش ســطح کیفیــت خدمات
مشــمول پرداخت خســارت نمی باشــد.
قطعی هایی که به واسطه خرابی تجهیزات خدمات گیرنده باشد.
قطعی هایی که در زمان  Down Timeباشد .
قطعی هایی که بنا به درخواست خدمت گیرنده باشد (مانند جابه جایی ،آزمایش شبکه داخلی و .)...
شــرکت ارتباطــات مبیننــت دارنــده پروانــه سراســری FWA
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قطعی هایی که ناشی از تخطی خدمت گیرنده از قوانین و مقررات و یا مفاد  SLAباشد .
قطعی هایی ناشی از اختالل در شبکه مخابرات و زیرساخت که خارج از کنترل شرکت مبیننت می باشد.
قطعی هــای ناشــی از صــدور احــکام توســط مراجــع قضایــی و یــا امنیتــی کشــور و یــا ســایر مراجــع ذیصالح کــه در ایــن زمان
قطعــی مشــمول پرداخت خســارت نمی باشــد.
 -6-5شرکت متعهد می شود تا پایان دوره اشتراک خدمت انتخابی ،تغییری در شرایط مقرر در قرارداد نخواهد داد مگر اینکه بر اساس اعالم سازمان
مجبور به اعمال تغییرات باشد که دراین مورد نیز شرایط جدید باید به اطالع مشترک برسد و تصمیم گیری در خصوص ادامه یا فسخ قرارداد در اختیار
مشترک باشد.
 -7-5شرکت در قبال تصمیمات مراجع ذیصالح و تغییرات در قوانین و مقررات موثر بر این قرارداد مسئولیتی ندارد مگر اینکه بعدها اعمال نفوذ ناروای
آن در تصویب احکام مورد نظرش به اثبات برسد.
 -8-5چنانچه به تشخیص شرکت  ،اصالحات یا ایجاد تغییرات در متن قرارداد ضروری باشد ،در صورت موافقت سازمان با این تغییرات و تایید و ابالغ
سازمان ،شرکت موظف است نسبت به اعمال تغییرات در قراردادهای جدید اقدام نماید .در خصوص قراردادهای قبلی ،شرکت موظف به اطالع رسانی
متن جدید از طریق وبسایت رسمی شرکت است.
تبصره :در خصوص قراردادهاي قبلي ،شرکت موظف به كسب رضايت مشتركين جهت اعمال تغييرات ميباشد.
 -9-5شرکت متعهد میشود تحت هیچ شرایطی به جز مواردی که قانون و مقررات معین میکند ،مشترکین را از دسترسی به خدمات موضوع این
قرارداد محروم یا محدود نکند.
 -10-5شرکت متعهد می شود چنانچه آسيبی از طريق خدمات موضوع قرارداد مشترکین را تهديد کند و از اين رخداد آگاه باشد نسبت به آگاه سازي
مشترکين و ارايه رهنمودهاي پيشگيرانه به آنها اقدام کند.
 -11-5شرکت موظف به حفظ محرمانگی داده ها و اطالعات مشترکین و ارتباطات و حریم خصوصی مشترکین است و متعهد می شود به مشترکین
جهت صیانت از داده ها و اطالعات شخصیشان متناسب با خدمات ارتباطی و فنآوری اطالعات و آسیب های احتمالی ناشی از تهدیدها اطالعرسانی
کافی را به عمل آورد.
 -12-5شرکت متعهد می شود که اعمال هر گونه نظارت بر کارکردهای خدمات ،موجب دسترسی غیر مجاز به داده ها و ارتباطات شخصی مشترکین
نیست و رعایت مقررات قانونی ناظر به این حوزه الزامی است.
 -13-5شرکت موظف است دادهها و اطالعات مربوط به شاخصهای کیفیت خدمات را تا شش ماه پس از پایان قرارداد مشترکین نگهداری کنند تا
امکان پاسخگویی به ادعاهای مطرح شده از سوی آنها مبنی بر نبود یا کاستی یا کیفیت خدمات را داشته باشد.
 -14-5شرکت متعهد میشود بیوقفه ،به صورت بیست و چهار ( )24ساعت در شبانه روز و هفت ( )7روز در هفته  ،خدمات موضوع قرارداد را فراهم
نماید و امکانات پشتيباني و پاسخگويي به مشتركين خود را به صورت شبانهروزي و در تمام ايام هفته و ايام تعطيل از طریق شماره  1575فراهم كند.
تبصره :پشتیبانی و رفع عیوب فنی که نیاز به عملیات فیزیکی در محل نصب تجهیزات و یا محل مشترک دارند در ساعات اداری قابل بررسی و حل می باشد .
 -15-5كليه سرويسهاي داراي نشانيهاي عمومي  IPبه صورت متغير ( )Dynamicاست و در صورت نياز به سرويسهاي داراي نشانيهاي
خصوصي  IPدر هر زمان با پرداخت هزينه مربوطه و وجود امکانات و توافق طرفين ،امكان پذير است.
تبصره :اگر مشترک هنگام تمديد سرويس داراي نشاني خصوصي  ،IPنشاني خصوصي  IPقبلي خود را انتخاب نکند شرکت تعهدي مبني بر ارايه
همان آدرس خصوصي  IPقبلي ندارد.
 -16-5فهرست تعرفه مربوط به استفاده از خدمات  WiMAX / TD-LTEدر صورت حساب ارايه شده به مشترک درج شده است و مشترک ميتواند با
مراجعه به نشاني  ecare.mobinnet.irاز آخرين وضعيت حساب وايمکس و  my.mobinnet.irاز آخرين وضعيت حساب  TD-LTEآگاه شود.
 -17-5شرکت هيچگونه تعهدي در قبال پاسخگويي در خصوص پروموشنها و طرحهاي تشويقي مدتدار پس از پایان مدت زمان آنها ندارد .
تبصره :ارایه هرگونه پروموشن و طرح تشویقی تنها پس از تایید سازمان امکانپذیر خواهد بود.
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ماده  )6تعهدات مشترک
 -1-6مشـترک متعهـد میشـود بـا آگاهـی کامـل از بهـای خدمات و نحـوه پرداخت هزینه ها نسـبت به گزینش آنهـا اقدام کند و بـه مواعد مقرر
در قرارداد پایبند باشـد .
 -2-6مشـترک متعهد می شـود کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مرتبط با موضوع قرارداد و دسـتورالعملهایی که از سـوی مراجع
ذیربط صادر و ابالغ شـده و از طریق پایگاه اطالعرسـانی «شـرکت» یا سـایر مبادی ذیربط اطالعرسـانی شـده اسـت را رعایت نماید .
 -3-6مشـترک متعهـد مـی شـود از واگـذاری امکانات و تجهیزات متعلق به «شـرکت» ،به غیر خـودداری نماید .در غیر این صـورت دارنده پروانه
مجاز به فسـخ خدمات میباشـد .
 -4-6هرگونـه واگـذاری خطـوط و لینکهـا و مـدارات ارتباطـی پهنایبانـد و سـایر امکانـات و خدمات ارایه شـده به آنها بـه غیر و خـارج از روال
انتقـال امتیـاز توسـط «شـرکت» و همچنیـن توزیع تمـام یا بخشـی از آنها به صـورت عمومی به سـایرین ( فعالیت مشـابه شـركتهاي اپراتوري)
بـه هـر شـکل و تحـت هر عنـوان ممنوع بوده و مشـترکین صرفا مجاز به اسـتفاده از خطوط و خدمات مذکور توسـط خـود و یا کارمنـدان خود ( در
زمـان اشـتغال به کار یا ماموریت سـازمانی) میباشـند.
تبصره :1ارایه سرویس به محصلین و یا دانشجویان دانشگاهها و سایر موسسات آموزشی در زمان حضور آنها در مکان محل تحصیل و منوط به
رعایت تمامی موارد بالمانع میباشد.
تبصره :2در صورت توزیع درون سازمانی خطوط و خدمات ارایه شده  ،ثبت مشخصات هویتی و  CDRو  LOGفعالیت کاربران و ذخیره آن برای
مدت حداقل یک سال جهت ارایه به مراجع ذی صالح ضروری است.
 -5-6مسـئولیت عواقـب هرگونـه اسـتفاده سـوء و مغایـر بـا قوانین و مقـررات از خطوط و خدمـات ارایه شـده صرفا بر عهده مشـترکین و صاحب
امتیـاز آنها می باشـد.
 -6-6در صـورت نیازمنـدی برخـی از مشـترکین حقوقـی جهـت توزیـع اینترنـت در مـکان هـای عمومـی ( از قبیـل پارکهـا و مراکـز تفریحی
و فـرودگاه هـا ترمینـال هـای مسـافربری و  ) ...بـا اسـتفاده از بسـتر  WIFIو یـا هـر روش دیگـر الزم اسـت این اقـدام تحت مسـئولیت و مديريت
«شـرکت» بـه متولیـان اماکـن فوق صـورت پذیرفته و در مراحـل طراحی و اجـرا نیز هماهنگی الزم بین «شـرکت» جهت تامین پیوسـت کنترلی
 ،اعمـال سیاسـتهای امنیتـی و همچنیـن نحـوه احـراز هویت  ،ثبـت و ذخیره مشـخصات و  LOGفعالیت کاربـران به عمل آیـد .در غیراینصورت
ایـن عمـل تخلـف بـوده و کلیه مسـئولیتها و تبعـات آن به عهده مشـترک خواهـد بود.
 -7-6بدیهـی اسـت «شـرکت» مـی توانـد در صورت مشـاهده و اطلاع از موارد تخطی از مفاد بندهای  5-6تا  7-6توسـط مشـترک نسـبت به
صـدور اخطـار بـا مهلـت  10روزه جهـت رفـع موارد تخلـف اقدام نمـوده و در صورت عدم رفـع تخلف ملزم به قطـع خطوط و توقف ارایه سـرویس
تـا زمـان رفـع موارد تخلـف و همچنین معرفی مشـترک خاطی بـه مراجع ذیصالح می باشـد.
 -8-6مشـترک متعهـد میشـود در صـورت تغییـر مشـخصات تمـاس ( شـماره تلفـن و آدرس پسـت الکترونیکـی) ،اطالعـات جدیـد خـود را به
«شـرکت» اطلاع دهـد ،در صورت عدم اطالعرسـانی و بروز هرگونه مشـکلی در برقراری تماس با مشـترک ،مسـئولیت عدم اطلاع از مواردی که
متضمـن اطلاع رسـانی می باشـد ،بر عهده مشـترک خواهـد بود .
 -9-6مشـترك موظف اسـت پس از برقراری اولين ارتباط سـرویس ،نسـبت به تغيير رمز ورود سـرويس خود اقدام نمايد و حفاظت از سیسـتمها
و اطالعات سـمت مشـترک بر عهده خودش اسـت و مشـترک باید از نام کاربری و رمز عبور به نحو مناسـب نگهداری نماید.
 -10-6شـرکت هیچگونـه مسـئولیتی در قبـال بـروز اشـکال و اختلال در سیسـتمهای رایانهای سـمت مشـترک نـدارد که این موضـوع قبل از
انعقـاد قرارداد نیز اطالعرسـانی شـده اسـت.
 -11-6حفاظت از سیستمها و اطالعات سمت مشترک بر عهده خودش است و مشترک باید نام کاربری و رمز عبور را به نحو مناسب نگهداری نماید.
 -12-6خريد مودم از شـرکت اجباري نميباشـد و مشـترک میتواند از مودم های اسـتاندارد اسـتفاده کند ولي به مشـتركين پيشـنهاد ميشـود
از يكـي از انـواع تجهیزات مورد توصیه شـرکت اسـتفاده نمايند.
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تبصره :خدمات پس از فروش تجهیزات الزم که از شرکت خریداری شده است به عهده گارانتی کننده محصول می باشد و مسئولیت آن از عهده
شرکت خارج است.
 -13-6مشترک موظف است تمامی درخواستهای خود را مانند تغییر نام ،تغییر شماره ،جابجایی ،فسخ قرارداد و  ...را از طریق  ................به شرکت
اعالم نماید.
 -14-6مراجعه مجدد کارشناس نصب به دلیل آماده نبودن تجهیزات مشترک و یا عدم حضور مشترک ،موجب پرداخت هزینهی نصب مجدد که برابر
یک نصب اولیه دیگر است می شود.
 -15-6مشترک موظف است به هنگام دريافت خدمات از دريافت فاکتور فروش خدمات به همراه مهر معتبر اطمينان حاصل نمايد و اطالعات مندرج
در آن را کنترل نمايد.
 -16-6مشترک موظف است تمامي درخواستهاي خود را مانند تغيير نام ،تغيير شماره ،جابجايي ،فسخ قرارداد و...را از طريق شماره  1575به شرکت
اعالم نمايد.
 -17-6در صورت درخواست مشترک مبني برتغيير مالکيت مودم يا اشتراک ،اين اقدام بايد مطابق ضوابط اعالمي شرکت (مندرج در وبسايت رسمي
شرکت به آدرس  )www.mobinnet.irانجام شود ،در غير اين صورت هرگونه ادعايي مبني برواگذاري مالکيت مودم و يا اشتراک مردود است و مشترک
حق هرگونه ادعايي را در اين خصوص از خود ساقط ميکند.

ماده  )7شرایط فسخ قرارداد
 -1-7مشترک در صورت تمایل به انصراف از دریافت خدمات ،میبایستی با ارایه درخواست از پنل کاربری خود به فسخ قرارداد اقدام نماید و
«شرکت» مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ اعالم فسخ مشترک ،نسبت به انجام کلیه مراحل فسخ قرارداد و فسخ قرارداد با
وی اقدام نماید .بدیهی است در صورت درخواست فسخ یک طرفه از سوی مشترک قبل از پایان قرارداد هزینه پرداختی مربوط به این قرارداد
به مشترک عودت داده نخواهد شد .همچنین فسخ و یا اتمام قرارداد به هر دلیل ،به هیج وجه رافع مسئولیت های مشترک در خصوص تعهدات
وی در طول مدت زمان اعتبار نبوده و باید پاسخگوی موارد استفاده غیر مجاز در طول مدت زمان قرارداد فسخ شده باشد.
 -2-7چنانچه «شرکت» نتوانسته باشد ظرف یک هفته از تاریخ انعقاد قرارداد نسبت به ارایه خدمات با معیارها و مفاد مورد نظر این قرارداد
از جمله تعهدات  SLAاقدام نماید مشترک می تواند نسبت به اعالم فسخ قرارداد و اخذ هزینه اقدام نماید و «شرکت» مکلف است ظرف یک
هفته از تاریخ اعالم فسخ مشترک ،نسبت به عودت کلیه مبالغ پرداختی به مشترک اقدام نماید.

ماده  )8رسیدگی به شکایتها
در صورت بروز هرگونه اختالف بين شرکت و مشترک ،مشترک ميتواند با مراجعه به آدرس  Mobinnet.ir/VOCمراجعه و شكايت خود را در
سامانه شکایات ثبت نمايد در صورت بروز هرگونه اختالف بین طرفین قرارداد و عدم رفع مشکل از طریق مذاکره و گفتگوی دوجانبه ،مشترک
می تواند موضوع را به سازمان از طریق مراجعه به سايت  www.195.irيا تماس با تلفن گوياي  195يا شماره پيامك  600195و يا آدرس
ايميل  ICT.GOV.IR@195منعکس و اقدام به ثبت شکایت نماید.
الزم به ذکر است پس از ثبت درخواست از طریق سایت «شرکت» و سازمان ،سیستم یک شماره پیگیری در اختیار مشترک قرارداده که مشترک میتواند
از طریق لینک های مذکور پیگیریهای الزم را انجام دهد.
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ماده  )9وضعیت اضطراری
 .1وضعيت اضطراري پيشبيني شده و پيشبيني نشده تنها در صورتي از شرکت سلب مسئوليت ميکند که فرا ارادي باشد.
 .2در صورت بروز وقفه غير مجاز در ارائه خدمات ،شرکت ميبايست بيدرنگ ،کليه اقدامات ضروري براي اعاده دسترسي به خدمات و به حداقل رساندن
پيامدهاي عدم دسترسي مشترکين به خدمت را انجام دهد.
 .3در صورت بروز وضعيت اضطراري ،شرکت همزمان با انجام کليه اقدامات ضروري ميبايست نسبت به اطالعرساني آني به مشترکين اقدام نمايد.
 .4عدم امکان انجام تعهدات موضوع قرارداد توسط شرکت که به موجب وقوع بالياي طبيعي که ناشي از عدم رعايت استانداردهاي ايمني در تاسيس
و نصب و بهره برداري از تجهيزات شبکه باشد مشمول اين ماده نميشود و به عنوان قصور از تعهدات شرکت تلقي خواهد شد.

		

مهر و امضاء شرکت

نام و نام خانوادگی مشترک :امضاء
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