قرارداد ارائه خدمات انتقال داده مبتنی بر فناوری بیسیم ثابت ()TD-LTE
FD06-250-07

ايـن قـرارداد بيـن شـرکت ارتباطـات مبيننـت بـه شـماره ثبـت  335363بـه نشـانی تهـران ،ابتـداي خيابـان مطهـري ،پلاک ،377
کدپسـتی  ، 1595713463دارنـده پروانـه انتقـال داده مبتنیبـر فنـاوری بیسـیم ثابـت (  )FWAبه شـماره  13-1-1مـورخ 93/12/10
از سـازمان تنظيـم مقـررات و ارتباطـات راديویـی بـه مـدت اعتبـار  5سـال و بـا مدیرعاملـي آقـاي حسـين رياضـي بـا شـماره ملـی
 004-748239-7کـه مطابـق بـا آخریـن روزنامـه رسـمی بـه شـماره  21646مـورخ 98/04/19دارای حق امضاء میباشـد ،و مشـترک
(شـخص حقیقـی /حقوقـي) بـــه شـــرح منـدرج در فـرم ثبتنـام منعقـد میگـردد.

ماده  )1تعاریف
 -1-1کميسيون :کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات.
 -2-1سازمان :سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي.
 -3-1شـرکت :شـرکت ارتباطـات مبيننـت ارائهدهنـده خدمات اينترنت پرسـرعت بيسـيم با فنـاوري  TD-LTEبه شـرح مشـخصات باال که
از ایـن پـس در اين قرارداد «شـرکت» ناميده میشـود.
 -4-1مشــترک :هــر شــخص حقیقــی و یــا حقوقــی اســت کــه بــه عنــوان کاربــر نهایــی بــه موجــب ایــن قــرارداد از خدمــات موضوع قــرارداد
اســتفاده مینمایــد.
 :TD-LTE -5-1فنـاوری اینترنت بیسـیم نسـل  4ثابـت (اين کلمه از حـروف اول واژههـاي عبـارت  Time Division- Long Term Evolutionگرفته
شـده است).
 -6-1قرارداد :قرارداد حاضر متضمن مفاد و شرايط مورد قبول است که توسط شرکت و مشترک امضاء شده است.
 -7-1مودم  :TD-LTEعبارت است از تجهيزات سمت مشترک ( )CPEکه امکان دسترسي به خدمات شبکه  TD-LTEرا فراهم مينمايد.
 -8-1سـيمکارت  :عبارت اسـت از قطعه هويت مشـترک که حاوي شـماره شناسـايي بينالمللي سـيمکارت و شـماره اختصاصي مشترک است
کـه پـس از فعـال شـدن آن توسـط شـركت ،به مشـترک که در حـال اسـتفاده از تجهيـزات پايانه اسـت اجازه ميدهد به خدمات شـبکه دسترسـي
پيدا کند.
 -9-1شناسه اشتراک  : TD-LTEعبارت است از يک کد  12رقمي که بعد از فعالسازي سرويس  TD-LTEدر اختيار مشترک قرارداده ميشود
و مشترک از طريق اين کد ميتواند وارد پنل كاربري خود شده و يا از خدمات پشتيباني و ساير خدمات مشترکين  TD-LTEشركت استفاده نمايد.
 -10-1پنل كابري  :حساب کاربري مشترك در صفحه مشترکين  TD-LTEبه آدرس my.mobinnet.ir
 -11-1ثبتنام  :عبارت است از تکميل فرم ثبتنام به طريق الکترونيکي ،فيزيکي يا هر روش ديگري که شركت تعيين ميکند  .اطالعات مورد نياز
جهت درج در اين فرم در هرزمان به صالحديد شرکت تعيين ميگردد و ارائه اين اطالعات و پرداخت هزينههاي مربوطه پيششرط فعالسازي است.
 -12-1فرم ثبتنام  :عبارت است از فرم درخواست يا ثبتنام که در هنگام ثبتنام توسط مشترک يا نماينده قانوني وي تکميل ميگردد.
دوره اشتراک :مدت زمان توافق شده براي ارائ ه خدمات به مشترک توسط شرکت.
 -13-1
 -14-1حق اشتراک :هزين ه خدمات موضوع قرارداد بر مبناي تعرف ه مصوبه کميسيون در زمان انعقاد قرارداد.
 -15-1ترافيک دور ه اشتراک :مجموع حجم تبادل بستههاي اطالعاتي ارسالي و دريافتي در دوره اشتراک.
 -16-1شبکه شرکت :شامل زيرساخت و تجهيزات اينترنت پرسرعت است كه تحت مالكيت شرکت بوده و با نظارت وي مديريت و نگهداري
ميشود.
 -17-1نقطه مورد تقاضاي مشترک :محلي که مشترک حقيقي /حقوقي براي اولين بار خدمات مرتبط با  TD-LTEرا فعال مينمايد و در زمان
ثبتنام محل مذکور را به عنوان محل اقامت خود ذکر نموده است.
-18-1ماند ه ترافيک :در خدمت اينترنت پرسرعت محدود ،به حجم مشخصي از اطالعات گفته ميشود که مشترک نتوانسته است در مدت زمان
تعيين شده استفاده کند.
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 -19-1نشاني  :IPنشاني پروتکل اينترنت ،برچسب عددي است که به تجهيزات شبکههاي رايانهاي اختصاص پيدا ميکند و بهمنظور اتصال بين
گرههاي شبکه استفاده ميشود.
 -20-1نشانيهاي عمومي  :IPنشانيهاي  IPكه در شبكه جهاني اينترنت قابل مسيريابي هستند.
 -21-1نشانيهاي خصوصي  :IPبازهاي از نشانيهاي  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 ارائهي خدمات دسترسي به اينترنت پرسرعت بيسيم ثابت با مشخصات درخواست شده در فرم اشتراک ،بر روي بستر
ارتباطي بيسيم با فناوري  TD-LTEتوسط شرکت به مشترک.

ماده  )3مدت زمان قرارداد
مدت زمان ارائه خدمات موضوع اين قرارداد بر اساس ماه شمسي و با اولين اتصال به شبکه شركت شروع و پايان آن براساس اشتراك سرويس مشترک
در پنل کاربری برحسب ساعت و دقيقه ميباشد.
تبصره :1پس از اتمام مدت زمان قرارداد ،با توافق طرفين اين قرارداد از طريق پنل كاربري به صورت دورهاي و بر اساس شرايط و ضوابط جديد
تمديد ميگردد( .آخرين نسخه قرارداد در پنل كاربري مشترك موجود مي باشد ).الزم به توضيح است «مانده ترافيک» دوره قبل به دوره اشتراک جديد
انتقال نمييابد.
همچنین در صورتی که مشترک اقدام به تمدید طرح اشتراکی خود از طریق پنل کاربری نماید ،قرارداد به صورت خودکار (تا پایان زمان طرح انتخاب شده) و
بر اساس آخرین نسخه موجود در آن زمان ،تمدید خواهد شد.
تبصره :2شرکت حداکثر ظرف مدت  48ساعت پس از درخواست مشترک و اعالم آمادگي تحويل سرويس به مشترک ،سرويس را به صورت
حضوري نصب ،راهاندازي و داير کرده و تحويل مي دهد و شرکت متعهد است شروع قرارداد را از تاريخ امضای صورتجلسه نصب توسط مشترک محاسبه
نمايد .مشترک نیز موظف است کلي ه مطالب مندرج در صورتجلسه نصب را به دقت مطالعه و در صورت مطابقت خدمات با مشخصات درخواستشده
در زمان اشتراک ،صورتجلسه را تأييد و امضا کند.
تبصره :3هشدار پايان زمان دوره سرويس طبق قرارداد حداقل  3روز قبل از اتمام زمان پايان دوره توسط شرکت بهصورت پيامک به مشترک
اطالعرساني ميشود و در صورت عدم درخواست تمديد از سوي مشترک ،قرارداد فيمابين پايانیافته شده و ظرف مدت  30روز پس از پايان مدت زمان
قرارداد ،سرويس جمعآوري ميشود و راهاندازي 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 .شركت موظف است نسبت به دايري و تحويل خدمات حداکثر تا  48ساعت بعد اقدام نمايد.

ماده  )4مبلغ و نحوه پرداخت
کليـه هزينههـاي مربـوط به راهاندازي سـرويس  ،TD-LTEطبق مندرجات وبسـايت شـرکت ارتباطات مبيننت بـه نشـاني www.mobinnet.ir

و

در چارچوب مصوبات کميسـيون ميباشـد.
تبصـره :1درصـورت نبـود تعرفه مشـخص از سـوی کمیسـیون بـرای ارائه برخـی امکانات موضـوع قـرارداد ،تازمـان تصویب و ارائه آن توسـط
کمیسـیون ،تعرفـه آن بـر اسـاس تعرفههای مشـخص ،شـفاف و بـدون تبعیض در بـازار ارائه میشـود و در صورتیکه کمیسـیون تعرفـهای تصویب
کنـد ،برای شـرکت الزم االجرا اسـت.
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تبصره :2مطابق مصوبات جاری کشور ،مالیات ارزشافزوده به کلیه مبالغ هزینههای یادشده اضافه شده و مشترک ملزم به پرداخت آن برای هر
دوره اشتراک است.
تبصـره :3در صورتيكـه مـودم داخلـی بـه صـورت عاريه در اختیار مشـترک قرار داده شـود ،مبلـغ  250هزار تومـان به عنوان وجـه الضمان نزد
شـرکت نگهـداری میشـود کـه رسـید مبلغ مذکور توسـط کارشـناس نصب همزمـان با تحويل سـرويس به مشـترک ارائـه میگـردد .الزم به ذکر
اسـت کـه مودمهـای جیبـی به صـورت نقدی بـه فروش میرسـد و از این قاعده مسـتثنی اسـت.

ماده  )5تعهدات شرکت
 -1-5شرکت ارائه یک یا چند مورد خدمات یا تجهیزات را به خرید یک یا چند مورد دیگر مشروط نمینماید.
 -2-5شرکت متعهد میشود که به همان ترتیب اعالمی در تبلیغات و بازاریابی خود قراردادها را تنظیم کند.
 -3-5شـرکت قوانیـن و مقـررات مصـوب مراجـع ذیصلاح قانونی مربوط بـه ارائه خدمات موضـوع این قـرارداد را از طریق درج در وبسـایت در
دسـترس مخاطبان و مشـترکین قـرار میدهد.
 -4-5شـرکت متعهـد میشـود تمهیـدات الزم را بـرای رعایت تعهـدات  SLAدر هنگام عملیات شـبکه را پیشبینی کند و با اطلاع قبلی (حداقل
 48سـاعت قبـل) زمـان  Down Timeرا تعییـن کنـد .عملیـات  Down Timeدر زمانهای کم ترافیک ( سـاعت  2تا  6صبح) انجام میشـود و تعداد
آن در مـاه حداکثـر یک بار میباشـد.
 -5-5شـرکت متعهـد بـه ارائـه و اجـرای توافقنامـه سـطح خدمـات ( )SLAمطابـق ضوابط مصوبه شـماره  2جلسـه شـماره  177مـورخ 92/8/12
كميسـيون (و سـاير مصوبـات جديـد بعـدي) در نقطه مورد تقاضاي مشـترک بـوده و تمام بندهـای توافقنامه سـطح خدمـات ( )SLAاز زمان امضای
قـرارداد و تحویـل سـرویس قابل اجرا میباشـد.
 -6-5شـركت متعهـد میشـود تـا پایان دوره اشـتراک خدمت انتخابی ،تغییری در شـرایط مقرر در قـرارداد نخواهد داد؛ مگر اینکه بر اسـاس اعالم
سـازمان مجبـور بـه اعمـال تغییـرات باشـد .در این مورد نیز شـرایط جدید باید به اطالع مشـترک برسـد و تصمیمگیـری در خصوص ادامه یا فسـخ
قرارداد در اختیار مشـترک باشد.
 -7-5شركت متعهد میشود 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 در این مورد نیز شرایط جدید باید به اطالع مشترک برسد و تصمیمگیری در خصوص ادامه یا فسخ قرارداد در اختیار
مشترک باشد.
 -8-5شرکت در قبال تصمیمات مراجع ذیصالح و تغییرات در قوانین و مقررات موثر بر این قرارداد مسئولیتی ندارد.
تبصره :در خصوص قراردادهاي قبلي ،شرکت موظف به كسب رضايت مشتركين جهت اعمال تغييرات ميباشد.
 -9-5چنانچه به تشخیص شركت ،اصالحات یا ایجاد تغییرات در متن قرارداد ضروری باشد ،پس از تأیید سازمان ،حداقل  14روز قبل از الزماالجرا
شدن نسبت به تحويل نسخه كتبي و يا الكترونيكي به مشترک اقدام نموده و مشترک در طی مدت مذکور میتواند اعتراضات خود را بهصورت کتبی و
یا الکترونیکی از طریق ایمیل یا نمابر به شماره به شركت اعالم نماید.
تبصره :مندرجات ذیل از جمله قطعیهایی است که مشمول خسارت نمیباشد:
 -10-5شرکت 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.
 -11-5شرکت متعهد میشود چنانچه آسيبی از طريق خدمات موضوع قرارداد مشترکین را تهديد کند و از اين رخداد آگاه باشد نسبت به آگاهسازي
مشترکين و ارائه رهنمودهاي پيشگيرانه به آنها اقدام کند.
 -12-5شركت موظف به حفظ محرمانگی دادهها و اطالعات مشترکین و ارتباطات و حریم خصوصی مشترکین است و متعهد میشود به مشترکین
جهت صیانت از دادهها و اطالعات شخصیشان متناسب با خدمات ارتباطی و فنآوری اطالعات و آسیبهای احتمالی ناشی از تهدیدها اطالعرسانی
کافی را به عمل آورد.
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 -13-5شركت متعهد میشود که اعمال هرگونه نظارت بر کارکردهای خدمات ،موجب دسترسی غیرمجاز به دادهها و ارتباطات شخصی مشترکین
نیست و رعایت مقررات قانونی ناظر به این حوزه الزامی است.
 -14-5شرکت موظف است دادهها و اطالعات مربوط به شاخصهای کیفیت خدمات را تا شش ماه پس از پایان قرارداد مشترکین نگهداری کند تا امکان
پاسخگویی به ادعاهای مطرح شده از سوی آنها مبنیبر نبود یا کاستی یا کیفیت خدمات را داشته باشد.
 -15-5شرکت متعهد میشود بیوقفه ،بهصورت 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 بهصورت 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 میباشد.
 -16-5كليه سـرويسهاي داراي نشـانيهاي عمومی  IPبهصورت متغير ( )Dynamicاسـت و در صورت نياز به سـرويسهاي داراي نشـانيهاي
خصوصـي IPدر هـر زمـان با پرداخت هزينه مربوطـه و وجود امکانات و توافق طرفين ،امكانپذير اسـت.
تبصـره :اگـر مشـترک هنـگام تمديـد سـرويس داراي نشـاني خصوصي  ،IPنشـاني خصوصـي  IPقبلي خـود را انتخاب نکند ،شـرکت تعهدي
مبنيبـر ارائـه همـان آدرس خصوصي  IPقبلـي ندارد.
 -17-5فهرسـت تعرفه مربوط به اسـتفاده از خدمات  TD-LTEدر صورتحسـاب ارائهشـده به مشـترک درج شـده اسـت و مشـترک ميتواند با
مراجعـه بـه نشـاني  my.mobinnet.irاز آخريـن وضعيت صورتحسـاب خود آگاه شـود.
 -18-5مشخصات و نرخ خدمات بايد به نحو مناسب و با جزئيات كامل ،بهطور رايگان به اطالع مشتركين رسانده شود.
 -19-5شـركت متعهـد میگـردد در صـورت بـروز اختلال و یا قطع ارتباط حسـب گزارش مشـترک ،در اسـرع وقت نسـبت به رفع اشـکال اقدام
کند.

شــرکت ارتباطــات مبیننــت دارنــده پروانــه سراســری FWA
بــا شــماره  13-1-1از ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی

 4از 7

قرارداد ارائه خدمات انتقال داده مبتنی بر فناوری بیسیم ثابت ()TD-LTE
FD06-250-07

ماده  )6تعهدات مشترک
 -1-6مشـترک متعهـد میشـود بـا آگاهـی کامـل از بهای خدمـات و نحوه پرداخت هزینهها نسـبت بـه گزینش آنها اقـدام کند و بـه مواعد مقرر
در قرارداد پایبند باشـد.
 -2-6مشـترک متعهد میشـود کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مرتبط با موضوع قرارداد و دسـتورالعملهایی که از سـوی مراجع
ذیربط صادر و ابال غ شـده و از طریق پایگاه اطالعرسـانی شـركت یا سـایر مبادی ذیربط اطالعرسـانی شـده اسـت را رعایت نماید.
 -3-6مشـترک متعهـد میشـود از واگـذاری امکانـات و تجهیـزات متعلـق به شـرکت ،به غیر خـودداری نمایـد .در غیر این صورت شـركت مجاز
به فسـخ خدمات میباشـد.
 -4-6هرگونـه واگـذاری خطـوط و لینکهـا و مـدارات ارتباطـی پهنـای باند و سـایر امکانات و خدمات ارائهشـده به آنهـا به غیر و خـارج از روال
انتقـال امتیـاز توسـط شـركت و همچنیـن توزیع تمـام یا بخشـی از آنها ب ه صورت عمومی به سـایرین (فعالیت مشـابه شـركتهاي اپراتـوري) به
هـر شـکل و تحـت هـر عنـوان ممنوع بوده و مشـترک صرف ًا مجاز به اسـتفاده از خطوط و خدمات مذکور توسـط خـود و یا کارمندان خـود (در زمان
اشـتغال به کار یا مأموریت سـازمانی) میباشـد.
تبصره :1ارائه 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.
تبصـره :2در صـورت توزیع درون سـازمانی خطوط و خدمات ارائهشـده ،ثبت مشـخصات هویتـی و  CDRو  LOGفعالیت کاربـران و ذخیره آن
بـرای مـدت حداقل یک سـال جهـت ارائه به مراجـع ذیصالح ضروری اسـت.
 -5-6مسئولیت عواقب هرگونه استفاده سوء و مغایر با قوانین و مقررات از خطوط و خدمات ارائهشده صرف ًا بر عهده مشترک و صاحب امتیاز آن میباشد.
 -6-6مشترکین مجاز به انتقال ترافیک خطوط تلفن از بسترهای دیتا و اینترنت واگذار شده نمیباشند.
تبصـره :3ایـن محدودیـت خطـوط تلفـن داخلـی ( )PBXسـازمانها و شـركتها و مؤسسـات را در محـدوده سـاختمان و شـبکه محلـی در
برنمیگیـرد.
 -7-6در صـورت نیازمنـدی برخـی از مشـترکین حقوقـی جهـت توزیـع اینترنـت در مکانهـای عمومـی (از قبیـل پارکهـا و مراکـز تفریحـی و
فرودگاهها ترمینالهای مسـافربری و  )...با اسـتفاده از بسـتر  WI-FIو یا هر روش دیگر الزم اسـت این اقدام تحت مسـئولیت و مديريت «شـرکت»
بـه متولیـان اماکـن فـوق صـورت پذیرفتـه و در مراحـل طراحـی و اجـرا نیز هماهنگـی الزم بین «شـرکت» جهت تأمین پیوسـت کنترلـی ،اعمال
سیاسـتهای امنیتـی و همچنیـن نحـوه احـراز هویت ،ثبـت و ذخیره مشـخصات و  LOGفعالیت کاربران به عمـل آید .در غیراینصـورت این عمل
تخلـف بـوده و کلیـه مسـئولیتها و تبعات آن بـه عهده مشـترک خواهد بود.
 -8-6بدیهی اسـت شـرکت میتواند در صورت مشـاهده و اطالع از موارد تخطی از مفاد بندهای  5-6تا  7-6توسـط مشـترک نسـبت به صدور
اخطـار بـا مهلـت  10روزه جهـت رفـع مـوارد تخلف اقـدام نمـوده و در صورت عدم رفع تخلـف ملزم به قطع خطـوط و توقف ارائه سـرویس تا زمان
رفـع مـوارد تخلـف و همچنین معرفی مشـترک خاطی به مراجع ذیصالح میباشـد.
 -9-6مشـترک متعهد میشـود در صورت تغییر مشـخصات تماس (شـماره تلفن و آدرس پسـت الکترونیکی) ،اطالعات جدید خود را به شـرکت
اطلاع دهـد ،در صـورت عـدم اطالعرسـانی و بروز هرگونه مشـکلی در برقراری تماس با مشـترک ،مسـئولیت عـدم اطالع از مـواردی که متضمن
اطالعرسـانی میباشـد ،بر عهده مشـترک خواهـد بود .
 -10-6مشـترك 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.
 -11-6شـرکت هیچگونـه مسـئولیتی در قبـال بـروز اشـکال و اختالل در سیسـتمهای رایانهای سـمت مشـترک نـدارد که این موضـوع قبل از
انعقـاد قرارداد نیز اطالعرسـانی شـده اسـت.
 -12-6خريد مودم از شرکت اجباري نميباشد و مشترک میتواند از مودمهای استاندارد استفاده کند ولي به مشتركين پيشنهاد ميشود از يكي از انواع
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تجهیزات مورد توصیه شرکت استفاده نمايند.
تبصره :خدمات پس از فروش تجهیزات الزم که از شرکت خریداری شده است به عهده گارانتیکننده محصول میباشد و مسئولیت آن از عهده
شرکت خارج است.
 -13-6مشترک موظف است تمامي درخواستهاي خود را مانند تغيير نام ،تغيير شماره ،جابهجايي ،فسخ قرارداد و ...را از طريق شماره  1575و پنل
كاربري به شرکت اعالم نمايد.
 -14-6مشترک موظف است به هنگام دريافت خدمات از دريافت يك نسخه از اين قرارداد به همراه فاکتور فروش خدمات ممهور به مهر شركت،
اطمينان حاصل نمايد و اطالعات مندرج در آن را کنترل نمايد.
 -15-6در صـورت درخواسـت مشـترک مبنيبـر تغييـر مالکيـت مـودم يـا اشـتراک ،ايـن اقـدام بايد مطابـق ضوابط اعالمي شـرکت (منـدرج در
وبسـايت رسـمي شـرکت بـه آدرس ) www.mobinnet.irانجـام شـود ،در غيـر ايـن صـورت هرگونـه ادعايي مبنيبر واگـذاري مالکيت مـودم و يا
اشـتراک مـردود اسـت و مشـترک حـق هرگونـه ادعايـي را در اين خصـوص از خود سـاقط ميکند.
 -16-6در صورت عدم تمايل مشترك به تمديد قرارداد ،میبایست تجهیزات عاريه (مودم) را به شرکت عودت داده و در صورت مطابقت تجهیزات
مزبور با شرایط مندرج در فرم رسید دریافتی ،مبلغ وجهالضمان درجشده در فرم مذکور به وي مسترد ميگردد .در صورت عدم عودت تجهیزات عاريه،
شرکت میتواند وجهالضمان دريافتي را ،به نفع خود برداشت کرده و مشترک حق هرگونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و ساقط مینماید.
 -17-6مشترک متعهد میگردد مودمها را در تصرف غیر قرار ندهد .در صورتیکه بر اساس اسنادی ،براي شرکت محرز گردید ،مودم بدون اطالع این
شرکت در اختیار غیر قرار گرفته است ،شرکت مجاز است ضمن قطع سرویس و طرح شکایت ،مودم را ضبط و مبلغ وجهالضمان را نیز بهعنوان خسارت
به حساب خود منظور نماید.
 -18-6مشترک متعهد میگردد مودم را صرف ًا به شرکت و یا نماینده قانونی معرفیشده از سوی آن تحویل و رسید دریافت نماید؛ در غیر این صورت
شرکت این حق را داراست که مبلغ وجهالضمان را ضبط نماید و هیچگونه ادعایی از این حیث قابل پذیرش نخواهد بود.
 -19-6بهمنظور تکریم اربابرجوع تمامی مکالمات برقرارشده با مشترک ضبط میشود و درصورت مشاهده رفتار نابهنجار و یا الفاظ خارج از عرف
جامعه از سوی کارکنان شركت و یا مشترک ،دو طرف حق مستند قراردادن مکالمه ضبطشده و پیگیری موضوع مطابق قوانین کشور را دارند.
 -20-6کلیه مکاتبات شرکت با مشترک شامل صورت حساب دوره و مانند آنها از طریق نشانی پست الکترونیک یا نشانی پستی وی که در اين
قرارداد درج گرديده انجام خواهد شد .مشترک تأييد ميکند که اطالعات متعلق به ايشان ،صحيح است و تبعات انعکاس اطالعات ناصحيح بر عهده
وی خواهد بود.
 -21-6كليـه سـرويسها داراي نشـانیهای عمومـي  IPبهصـورت متغير ( )Dynamicاسـت و در صورت نياز به سـرویسهای دارای نشـانیهای
خصوصـی  IPدر هـر زمـان بـا پرداخت هزينه مربوطـه و وجود امکانات ،امکانپذیر اسـت.

ماده  )7شرایط فسخ قرارداد
 -1-7مشـترک در صـورت تمایـل بـه انصـراف از دریافـت خدمـات ،مـی بایسـتی با ارائـه درخواسـت از پنل کاربـری خود به فسـخ قـرارداد اقدام
نمایـد و شـرکت مکلـف اسـت حداکثـر ظـرف مـدت یک هفته از تاریخ اعالم فسـخ مشـترک ،نسـبت به انجـام کلیه مراحل فسـخ قرارداد و فسـخ
قـرارداد بـا وی اقـدام نماید .بدیهی اسـت در صورت درخواسـت فسـخ یک طرفه از سـوی مشـترک قبـل از پایان قـرارداد هزینه پرداختـی مربوط به
ایـن قـرارداد بـه مشـترک عـودت داده نخواهـد شـد .همچنین فسـخ و یا اتمـام قرارداد بـه هر دلیل ،بـه هیج وجه رافع مسـئولیتهای مشـترک در
خصـوص تعهـدات وی در طـول مـدت زمـان اعتبـار نبوده و باید پاسـخگوی موارد اسـتفاده غیرمجاز در طول مدت زمان قرارداد فسـخ شـده باشـد.
 -2-7چنانچـه شـرکت نتوانسـته باشـد ظـرف یـک هفتـه از تاریـخ انعقـاد قرارداد نسـبت بـه ارائه خدمات بـا معیارهـا و مفاد مـورد نظر این
قـرارداد از جملـه تعهـدات  SLAاقـدام نمایـد ،مشـترک میتوانـد نسـبت بـه اعالم فسـخ قـرارداد و اخـذ هزینه اقـدام نماید و شـرکت مکلف
اسـت ظـرف یـک هفتـه از تاریـخ اعالم فسـخ مشـترک ،نسـبت به عـودت کلیـه مبالـغ پرداختی به مشـترک اقـدام نماید.
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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
میتواند موضوع را به سازمان از طریق مراجعه به سايت  www.195.irيا تماس با تلفن گوياي  195يا شماره پيامك  600195و يا آدرس
ايميل  195@ ICT.GOV.IRمنعکس 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 قرار داده که مشترک میتواند
از طریق لینکهای مذکور پیگیریهای الزم را انجام دهد.

ماده  )9وضعیت اضطراری
 -1-9وضعيت اضطراري پيشبيني نشده و غیرقابل پیشگیری تنها در صورتي از شرکت و مشترک سلب مسئوليت ميکند که فرا ارادي باشد.
 -2-9در صورت بروز وقفه غيرمجاز در ارائه خدمات ،شرکت ميبايست بي درنگ ،کليه اقدامات ضروري براي اعاده دسترسي به خدمات و به حداقل
رساندن پيامدهاي عدم دسترسي مشترکين به خدمت را انجام دهد.
 -3-9در صورت بروز وضعيت اضطراري ،شرکت همزمان با انجام کليه اقدامات ضروري ميبايست نسبت به اطالعرساني آني به مشترکين اقدام نمايد.
 -4-9عدم 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 بهرهبرداري از تجهيزات شبکه باشد مشمول اين ماده نميشود و به عنوان قصور از تعهدات شرکت تلقي خواهد شد.

ماده  )9وضعیت اضطراری
این قرارداد در  10ماده و در  2نسخه تنظیم ،امضا و مبادله گردید که هر نسخه حکم واحد را دارا میباشد.

		

مهر و امضاء شرکت

نام و نام خانوادگی مشترک:
امضاء
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