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قرارداد ارائه خدمات انتقال داده مبتنیبر فناوری بیسیم ثابت))TD-LTE
اين قرارداد بين شرکت ارتباطات مبيننت به شماره ثبت  335363به نشانی تهران ،ابتداي خيابان مطهري ،پالک  ، 377کدپستی  ، 1595713463دارنده
پروانه انتقال داده مبتنیبر فناوري بیسيم ثابت ( )FWAبه شماره  13-1-1مورخ  93/12/10از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی و با امضاي مجاز
آقاي حسين اسکاره طهرانی با کدملی  0067463908بعنوان مديرعامل و آقاي حسين رياضی با شماره ملی  0047482397بعنوان عضو هيئت مديره که
مطابق با آخرين روزنامه رسمی به شماره  21991مورخ  ، 99/06/25و مشترک (شخص حقيقی /حقوقی) بــه شــرح مندرج در فرم ثبتنام که جزء الينفک
اين قرارداد است منعقد میگردد.
ماده  :1تعاريف

 -1-1کميسيون :کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات.
 -2-1سازمان :سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی.
 -3-1شرکت :شرکت ارتباطات مبيننت ارائهدهنده خدمات اينترنت پرسرعت بیسيم با فناوري  TD-LTEبه شرح مشخصات باال که از اين پس در اين قرارداد "شرکت"
ناميده میشود.
 -4-1مشترک :هر شخص حقيقی و يا حقوقی است که به عنوان کاربر نهايی به موجب اين قرارداد از خدمات موضوع قرارداد استفاده مینمايد.
 :TD-LTE -5-1فنآوري اينترنت بی سيم نسل  4ثابت (اين کلمــه از حـــروف اول واژههــاي عبـارت  Time Division- Long Term Evolutionگرفته شده
است).
 -6-1قرارداد :قرارداد حاضر متضمن مفاد و شرايط مورد قبول است که توسط شرکت و مشترک امضا شده است.
 -7-1مودم  :TD-LTEعبارت است از تجهيزات سمت مشترک ) )CPEکه امکان دسترسی به خدمات شبکه  TD-LTEرا فراهم مینمايد.
 -8-1سيمکارت  :عبارت است از قطعه هويت مشترک که حاوي شماره شناسايی بينالمللی سيمکارت و شماره اختصاصی مشترک است که پس از فعال شدن آن توسط
شرکت ،به مشترک که در حال استفاده از تجهيزات پايانه است اجازه میدهد به خدمات شبکه دسترسی پيدا کند.
 -9-1شناسه اشتراک  :TD-LTEعبارت است از يک کد  12رقمی که بعد از فعالسازي سرويس  TD-LTEدر اختيار مشترک قرارداده میشود و مشترک از طريق اين
کد میتواند وارد پنل کاربري خود شده و يا از خدمات پشتيبانی و ساير خدمات مشترکين  TD-LTEشرکت استفاده نمايد.
 -10-1پنل کابري :حساب کاربري مشترک در صفحه مشترکين  TD-LTEبه آدرس my.mobinnet.ir
 -11-1ثبتنام :عبارت است از تکميل فرم ثبتنام به طريق الکترونيکی ،فيزيکی يا هر روش ديگري که شرکت تعيين میکند  .اطالعات مورد نياز جهت درج در اين فرم
در هرزمان به صالحديد شرکت تعيين میگردد و ارائه اين اطالعات و پرداخت هزينههاي مربوطه پيششرط فعالسازي است.
 -12-1فرم ثبتنام :عبارت است از فرم درخواست سرويس که در هنگام ثبتنام توسط مشترک يا نماينده قانونی وي تکميل میگردد.
 -13-1دوره اشتراک :مدت زمان توافق شده براي ارائه خدمات به مشترک توسط شرکت.
 -14-1حق اشتراک :هزينه خدمات موضوع قرارداد بر مبناي تعرفه مصوبه کميسيون در زمان انعقاد قرارداد.
 -15-1ترافيک دوره اشتراک :مجموع حجم تبادل بستههاي اطالعاتی ارسالی و دريافتی در دوره اشتراک.
 -16-1شبکه شرکت :شامل زيرساخت و تجهيزات اينترنت پرسرعت است که تحت مالکيت شرکت بوده و با نظارت وي مديريت و نگهداري میشود.
 -17-1نقطه مورد تقاضاي مشترک :محلی که مشترک حقيقی /حقوقی براي اولين بار خدمات مرتبط با  TD-LTEرا فعال مینمايد و در زمان ثبتنام محل مذکور را به
عنوان محل اقامت خود ذکر نموده است.
 -18-1مانده ترافيک :در خدمت اينترنت پرسرعت محدود ،به حجم مشخصی از اطالعات گفته میشود که مشترک نتوانسته است در مدت زمان تعيين شده استفاده کند.
 -19-1نشاني  :IPنشانی پروتکل اينترنت ،برچسب عددي است که به تجهيزات شبکههاي رايانهاي اختصاص پيدا میکند و بهمنظور اتصال بين گرههاي شبکه
استفاده میشود.
 -20-1نشانيهاي عمومي  :IPنشانیهاي  IPکه در شبکه جهانی اينترنت قابل مسيريابی هستند.
 -21-1نشانيهاي خصوصي  :IPبازهاي از نشانیهاي  IPاست که براي شبکههاي خصوصی (مانند شبکه داخلی سازمانها و شبکه ملی اطالعات) در نظر گرفته
شده است.
ماده  :2موضوع قرارداد

موضوع اين قرارداد عبارت است از ارائه خدمات دسترسی به اينترنت پرسرعت بیسيم ثابت با مشخصات درخواست شده در فرم ثبتنام بر روي بستر ارتباطی بیسيم با
فناوري  TD-LTEتوسط شرکت به مشترک.
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ماده  :3مدت زمان قرارداد

مدت زمان ارائه خدمات موضوع اين قرارداد بر اساس ماه شمسی و با اولين اتصال به شبکه شرکت شروع و پايان آن براساس اشتراک سرويس مشترک در پنل کاربري
برحسب ساعت و دقيقه میباشد.
تبصره :1پس از اتمام مدت زمان قرارداد ،با توافق طرفين اين قرارداد از طريق پنل کاربري به صورت دورهاي و بر اساس شرايط و ضوابط جديد تمديد میگردد( .آخرين
نسخه قرارداد در پنل کاربري مشترک موجود می باشد ).الزم به توضيح است «مانده ترافيک» دوره قبل به دوره اشتراک جديد انتقال نمیيابد.
همچنين در صورتی که مشترک اقدام به تمديد طرح اشتراکی خود از طريق پنل کاربري نمايد ،قرارداد به صورت خودکار (تا پايان زمان طرح انتخاب شده) و بر اساس آخرين
نسخه موجود در آن زمان ،تمديد خواهد شد.
تبصره :2شرکت حداکثر ظرف مدت  48ساعت کاري پس از درخواست مشترک و اعالم آمادگی تحويل سرويس به مشترک ،سرويس را به صورت حضوري نصب ،راه
اندازي و داير کرده و تحويل می دهد و متعهد است شروع قرارداد را از تاريخ امضاي صورتجلسه نصب توسط مشترک محاسبه نمايد .مشترک نيز موظف است کليه 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 اطالعرسانی میشود و در
صورت عدم درخواست تمديد از سوي مشترک ،قرارداد فیمابين پايانيافته تلقی شده و ظرف مدت  30روز پس از پايان مدت زمان قرارداد ،سرويس جمعآوري میشود و
راهاندازي مجدد سرويس مشمول زمان و شرايط جديد خواهد بود.
تبصره :4درصورتی که نماينده شرکت در زمان مقرر ،جهت تحويل خدمات در محل حاضر نشود ،مشترک میبايست نسبت به اعالم موضوع از طريق شماره تماس 1575
اقدام نمايد .شرکت موظف است نسبت به دايري و تحويل خدمات حداکثر تا  48ساعت بعد اقدام نمايد.
ماده  : 4مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

کليه هزينههاي مربوط به راهاندازي سرويس  ،TD-LTEطبق مندرجات وبسايت شرکت به نشانی  www.mobinnet.irو در چارچوب مصوبات کميسيون
میباشد.
تبصره  :1درصورت نبود تعرفه مشخص از سوي کميسيون براي ارائه برخی امکانات موضوع قرارداد ،تازمان تصويب و ارائه آن توسط کميسيون ،تعرفه آن بر اساس
تعرفههاي مشخص ،شفاف و بدون تبعيض در بازار ارائه میشود و در صورتیکه کميسيون تعرفهاي تصويب کند ،براي شرکت الزم االجرا است.
تبصره  :2مطابق مصوبات جاري کشور ،ماليات ارزشافزوده به کليه مبالغ هزينههاي يادشده اضافه شده و مشترک ملزم به پرداخت آن براي هر دوره اشتراک
است.
تبصره  :3در صورتی که مودم به صورت عاريه/امانت در اختيار مشترک قرار گيرد ،معادل مبلغ مودم تعيين شده توسط شرکت به عنوان وجه الضمان نزد شرکت
نگهداري می شود که رسيد مبلغ توسط کارشناس نصب هم زمان با تحويل سرويس به مشترک ارائه می گردد .الزم بذکر است مودم هايی که به صورت
نقدي/قطعی به فروش می رسند از اين قاعده مستثنی است.
ماده  : 5تعهدات شرکت

 -1-5شرکت ارائه يک يا چند مورد خدمات يا تجهيزات را به خريد يک يا چند مورد ديگر مشروط نمینمايد.
 -2-5شرکت متعهد میشود که به همان ترتيب اعالمی در تبليغات و بازاريابی خود قراردادها را تنظيم کند.
 -3-5شرکت قوانين و مقررات مصوب مراجع ذيصالح قانونی مربوط به ارائه خدمات موضوع اين قرارداد را از طريق درج در وبسايت شرکت در دسترس
مخاطبان و مشترکين قرار میدهد.
 -4-5شرکت متعهد میشود تمهيدات الزم براي رعايت تعهدات  SLAدر هنگام عمليات شبکه را پيشبينی کند و با اطالع قبلی (حداقل  48ساعت قبل) زمان
Down Timeرا تعيين کند .عمليات  Down Timeدر زمانهاي کمترافيک ( ساعت  2تا  6صبح) انجام میشود و تعداد آن در ماه حداکثر يک بار میباشد.
 -5-5شرکت متعهد به ارائه و اجراي توافقنامه سطح خدمات ( )SLAمطابق ضوابط مصوبه شماره  2جلسه شماره  177مورخ  92/8/12کميسيون (و ساير
مصوبات جديد بعدي) در نقطه مورد تقاضاي مشترک بوده و تمام بندهاي توافقنامه سطح خدمات ( )SLAاز زمان امضاي قرارداد و تحويل سرويس قابل اجرا
میباشد.
 -6-5شرکت متعهد میشود تا پايان دوره اشتراک خدمت انتخابی ،تغييري در شرايط مقرر در قرارداد نخواهد داد؛ مگر اينکه بر اساس اعالم سازمان مجبور به
اعمال تغييرات باشد .در اين مورد نيز شرايط جديد بايد به اطالع مشترک برسد و تصميمگيري در خصوص ادامه يا فسخ قرارداد در اختيار مشترک باشد.
 -7-5شرکت متعهد میشود تا پايان دوره اشتراک خدمت انتخابی ،تغييري در شرايط مقرر در قرارداد نخواهد داد؛ مگر اينکه بر اساس اعالم سازمان مجبور به
اعمال تغييرات باشد که در اين مورد نيز شرايط جديد بايد به اطالع مشترک برسد و تصميمگيري در خصوص ادامه يا فسخ قرارداد در اختيار مشترک باشد.
 -8-5شرکت در قبال تصميمات مراجع ذيصالح و تغييرات در قوانين و مقررات موثر بر اين قرارداد مسئوليتی ندارد.
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 -9-5چنانچه به تشخيص شرکت ،اصالحات يا ايجاد تغييرات در متن قرارداد ضروري باشد ،پس از تأييد سازمان ،حداقل  14روز قبل از الزماالجرا شدن نسبت
به تحويل نسخه کتبی و يا الکترونيکی به مشترک اقدام نموده و مشترک در طی مدت مذکور میتواند اعتراضات خود را بهصورت کتبی و يا الکترونيکی از طريق
ايميل يا نمابر به شماره به شرکت اعالم نمايد.
تبصره :در خصوص قراردادهاي قبلی ،شرکت موظف به کسب رضايت مشترکين جهت اعمال تغييرات است.
 -10-5شرکت متعهد میشود تحت هيچ شرايطی به جز مواردي که قانون و مقررات معين میکند ،مشترکين را از دسترسی به خدمات موضوع اين قرارداد
محروم يا محدود نکند.
 -11-5شرکت متعهد میشود چنانچه آسيبی از طريق خدمات موضوع قرارداد مشترکين را تهديد کند و از اين رخداد آگاه باشد نسبت به آگاهسازي مشترکين و
ارائه رهنمودهاي پيشگيرانه به آنها اقدام کند.
 -12-5شرکت موظف به حفظ محرمانگی دادهها و اطالعات مشترکين و ارتباطات و حريم خصوصی مشترکين است و متعهد میشود به مشترکين جهت صيانت
از دادهها و اطالعات شخصیشان متناسب با خدمات ارتباطی و فنآوري اطالعات و آسيبهاي احتمالی ناشی از تهديدها اطالعرسانی کافی را به عمل آورد.
 -13-5شرکت متعهد میشود که اعمال هرگونه نظارت بر کارکردهاي خدمات ،موجب دسترسی غيرمجاز به دادهها و ارتباطات شخصی مشترکين نيست و رعايت
مقررات قانونی ناظر به اين حوزه الزامی است.
 -14-5شرکت موظف است دادهها و اطالعات مربوط به شاخصهاي کيفيت خدمات را تا شش ماه پس از پايان قرارداد مشترکين نگهداري کند تا امکان
پاسخگويی به ادعاهاي مطرح شده از سوي آنها مبنیبر نبود يا کاستی يا کيفيت خدمات را داشته باشد.
 -15-5شرکت متعهد میشود بیوقفه ،بهصورت بيست و چهار( )24ساعت در شبانه روز و هفت( )7روز در هفته ،خدمات موضوع قرارداد را فراهم نمايد و
امکانات پشتيبانی و پاسخگويی به مشترکين خود را بهصورت شبانهروزي و در تمام ايام هفته و ايام تعطيل از طريق شماره  1575فراهم کند.
تبصره  :پشتيبانی و رفع عيوب فنی که نياز به عمليات فيزيکی در محل نصب تجهيزات و يا محل مشترک دارند در ساعات اداري قابل بررسی و حل میباشد.
 -16-5کليه سرويسهاي داراي نشانیهاي عمومی  IPبهصورت متغير ) (Dynamicاست و در صورت نياز به سرويسهاي داراي نشانیهاي خصوصی IPدر
هر زمان با پرداخت هزينه مربوطه و وجود امکانات و توافق طرفين ،امکانپذير است.
تبصره :اگر مشترک هنگام تمديد سرويس داراي نشانی خصوصی  ،IPنشانی خصوصی  IPقبلی خود را انتخاب نکند ،شرکت تعهدي مبنیبر ارائه همان آدرس
خصوصی  IPقبلی ندارد.
 -17-5فهرست تعرفه مربوط به استفاده از خدمات  TD-LTEدر صورتحساب ارائهشده به مشترک درج شده است و مشترک میتواند با مراجعه به نشانی
 my.mobinnet.irاز آخرين وضعيت صورتحساب خود آگاه شود.
 -18-5مشخصات و نرخ خدمات بايد به نحو مناسب و با جزئيات کامل ،بهطور رايگان به اطالع مشترکين رسانده شود.
 -19-5شرکت متعهد میگردد در صورت بروز اختالل و يا قطع ارتباط حسب گزارش مشترک ،در اسرع وقت نسبت به رفع اشکال اقدام کند.
ماده  : 6تعهدات مشترک

 -1-6مشترک متعهد میشود با آگاهی کامل از بهاي خدمات و نحوه پرداخت هزينهها نسبت به گزينش آنها اقدام کند و به مواعد مقرر در قرارداد پايبند باشد.
 -2-6مشترک متعهد میشود کليه قوانين و مقررات جمهوري اسالمی ايران مرتبط با موضوع قرارداد و دستورالعملهايی که از سوي مراجع ذيربط صادر و ابالغ
شده و از طريق پايگاه اطالعرسانی شرکت يا ساير مبادي ذيربط اطالعرسانی شده است را رعايت نمايد.
 -3-6مشترک متعهد میشود از واگذاري امکانات و تجهيزات متعلق به شرکت ،به غير خودداري نمايد .در غير اين صورت شرکت مجاز به فسخ قرارداد
میباشد.
 -4-6هرگونه واگذاري خطوط و لينکها و مدارات ارتباطی پهناي باند و ساير امکانات و خدمات ارائهشده به آنها به غير و خارج از روال انتقال امتياز توسط
شرکت و همچنين توزيع تمام يا بخشی از آنها به صورت عمومی به سايرين (فعاليت مشابه شرکتهاي اپراتوري) به هر شکل و تحت هر عنوان ممنوع بوده و
مشترک صرفاً مجاز به استفاده از خطوط و خدمات مذکور توسط خود و يا کارمندان خود (در زمان اشتغال به کار يا مأموريت سازمانی) میباشد.
تبصره  :1ارائه سرويس به محصلين و يا دانشجويان دانشگاهها و ساير موسسات آموزشی در زمان حضور آنها در مکان محل تحصيل و منوط به رعايت تمامی
موارد بالمانع میباشد.
تبصره  :2در صورت توزيع درون سازمانی خطوط و خدمات ارائهشده ،ثبت مشخصات هويتی و  CDRو  LOGفعاليت کاربران و ذخيره آن براي مدت حداقل
يک سال جهت ارائه به مراجع ذيصالح ضروري است.
 -5-6مسئوليت عواقب هرگونه استفاده سوء و مغاير با قوانين و مقررات از خطوط و خدمات ارائهشده صرفاً بر عهده مشترک و صاحب امتياز آن میباشد.
 -6-6مشترکين مجاز به انتقال ترافيک خطوط تلفن از بسترهاي ديتا و اينترنت واگذار شده نمیباشند.
تبصره  :3اين محدوديت خطوط تلفن داخلی ( )PBXسازمانها و شرکتها و مؤسسات را در محدوده ساختمان و شبکه محلی در برنمیگيرد.
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 -7-6در صورت نيازمندي برخی از مشترکين حقوقی جهت توزيع اينترنت در مکانهاي عمومی (از قبيل پارکها و مراکز تفريحی و فرودگاهها ترمينالهاي
مسافربري و  )...با استفاده از بستر  WI-FIو يا هر روش ديگر الزم است اين اقدام تحت مسئوليت و مديريت "شرکت" به متوليان اماکن فوق صورت پذيرفته
و در مراحل طراحی و اجرا نيز هماهنگی الزم بين "شرکت" جهت تأمين پيوست کنترلی ،اعمال سياستهاي امنيتی و همچنين نحوه احراز هويت ،ثبت و ذخيره
مشخصات و  LOGفعاليت کاربران به عمل آيد .در غيراينصورت اين عمل تخلف بوده و کليه مسئوليتها و تبعات آن به عهده مشترک خواهد بود.
 -8-6بديهی است شرکت میتواند در صورت مشاهده و اطالع از موارد تخطی از مفاد بندهاي  6-5تا  6-7توسط مشترک نسبت به صدور اخطار با مهلت 10
روزه 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 معرفی
مشترک خاطی به مراجع ذيصالح میباشد.
 -9-6مشترک متعهد میشود در صورت تغيير مشخصات تماس (شماره تلفن و آدرس پست الکترونيکی) ،اطالعات جديد خود را به شرکت اطالع دهد ،در صورت
عدم اطالعرسانی و بروز هرگونه مشکلی در برقراري تماس با مشترک ،مسئوليت عدم اطالع از مواردي که متضمن اطالعرسانی میباشد ،بر عهده مشترک خواهد
بود .
 -10-6مشترک موظف است پس از برقراري اولين ارتباط سرويس ،نسبت به تغيير رمز ورود سرويس خود اقدام نمايد و حفاظت از سيستمها و اطالعات سمت
مشترک بر عهده خودش است و مشترک بايد از نام کاربري و رمز عبور به نحو مناسب نگهداري نمايد.
 -11-6شرکت هيچگونه مسئوليتی در قبال بروز اشکال و اختالل در سيستمهاي رايانهاي سمت مشترک ندارد که اين موضوع قبل از انعقاد قرارداد نيز اطالعرسانی
شده است.
 -12-6خريد مودم از شرکت اجباري نمیباشد و مشترک میتواند از مودمهاي استاندارد استفاده کند ولی به مشترکين پيشنهاد میشود از يکی از انواع تجهيزات
مورد توصيه شرکت استفاده نمايند.
تبصره :خدمات پس از فروش تجهيزات الزم که از شرکت خريداري شده است به عهده گارانتیکننده محصول میباشد و مسئوليت آن از عهده شرکت خارج
است.
 -13-6مشترک موظف است تمامی درخواستهاي خود را مانند تغيير نام ،تغيير شماره ،جابهجايی ،فسخ قرارداد و ...را از طريق شماره  1575و پنل کاربري به شرکت اعالم
نمايد.
 -14-6مشترک موظف است به هنگام دريافت خدمات از دريافت يک نسخه از اين قرارداد به همراه فاکتور فروش خدمات ممهور به مهر شرکت ،اطمينان حاصل
نمايد و اطالعات مندرج در آن را کنترل نمايد.
 -15-6در صورت درخواست مشترک مبنیبر تغيير مالکيت مودم يا اشتراک ،اين اقدام بايد مطابق ضوابط اعالمی شرکت (مندرج در وبسايت رسمی شرکت به
آدرس  )www.mobinnet.irانجام شود ،در غير اين صورت هرگونه ادعايی مبنیبر واگذاري مالکيت مودم و يا اشتراک مردود است و مشترک حق هرگونه ادعايی را در اين
خصوص از خود ساقط میکند.
 -16-6در صورتی که تجهيزات(مودم) به صورت عاريه/امانت در اختيار مشترک قرار گرفته و باشد و در صورت عدم تمايل مشترک به تمديد قرارداد ،مشترک
میبايست تجهيزات عاريه(مودم) را به شرکت عودت داده و در صورت مطابقت تجهيزات مزبور با شرايط مندرج در فرم رسيد دريافتی ،مبلغ وجهالضمان درج شده
در فرم مذکور به وي مسترد ميگردد .در صورت عدم عودت تجهيزات عاريه ،شرکت ميتواند وجهالضمان دريافتی را ،به نفع خود برداشت کرده و مشترک حق
هرگونه اعتراضی را در اين خصوص از خود سلب و ساقط مینمايد .الزم به ذکر است مودم هايی که به صورت نقدي/قطعی به فروش می رسند از اين قاعده
مستثنی است.
 -17-6مشترک متعهد میگردد مودمها را در تصرف غير قرار ندهد .در صورتیکه بر اساس اسنادي ،براي شرکت محرز گرديد ،مودم بدون اطالع اين شرکت
در اختيار غير قرار گرفته است ،شرکت مجاز است ضمن قطع سرويس و طرح شکايت ،مودم را ضبط و مبلغ وجهالضمان را نيز بهعنوان خسارت به حساب خود
منظور نمايد.
 -18-6مشترک متعهد میگردد مودم را صرفاً به شرکت و يا نماينده قانونی معرفیشده از سوي آن تحويل و رسيد دريافت نمايد؛ در غير اين صورت شرکت اين
حق را داراست که مبلغ وجهالضمان را ضبط نمايد و هيچگونه ادعايی از اين حيث قابل پذيرش نخواهد بود.
 -19-6بهمنظور تکريم اربابرجوع تمامی مکالمات برقرارشده با مشترک ضبط میشود و درصورت مشاهده رفتار نابهنجار و يا الفاظ خارج از عرف جامعه از سوي
کارکنان شرکت و يا مشترک ،دو طرف حق مستند قراردادن مکالمه ضبطشده و پيگيري موضوع مطابق قوانين کشور را دارند.
 -20-6کليه مکاتبات شرکت با مشترک شامل صورت حساب دوره و مانند آنها از طريق نشانی پست الکترونيک يا نشانی پستی وي که در اين قرارداد درج
گرديده انجام خواهد شد .مشترک تأييد میکند که اطالعات متعلق به ايشان ،صحيح است و تبعات انعکاس اطالعات ناصحيح بر عهده وي خواهد بود.
 -21-6کليه سرويسها داراي نشانیهاي عمومی  IPبهصورت متغير ( )Dynamicاست و در صورت نياز به سرويسهاي داراي نشانیهاي خصوصی  IPدر
هر زمان با پرداخت هزينه مربوطه و وجود امکانات ،امکانپذير است.

صفحه  4از 5
ابتدای خيابان مطهری ،پالك  ،377کدپستی 1595713463:تلفن83869000 :

شرکت ارتباطات مبيننت دارنده پروانه انتقال داده مبتنی بر فناوری بیسيم ثابت به شماره  13-1-1از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی
FD06-250-10

ماده  :7شرايط فسخ قرارداد

 -1-7مشترک در صورت تمايل به انصراف از دريافت خدمات ،می بايستی با ارائه درخواست از پنل کاربري خود به فسخ قرارداد اقدام نمايد و شرکت مکلف است حداکثر ظرف مدت
يک هفته از تاريخ اعالم فسخ مشترک ،نسبت به انجام کليه مراحل فسخ قرارداد و فسخ قرارداد با وي اقدام نمايد .بديهی است در صورت درخواست فسخ يک طرفه از سوي مشترک
قبل از پايان قرارداد هزينه پرداختی مربوط به اين قرارداد به مشترک عودت داده نخواهد شد .همچنين فسخ و يا اتمام قرارداد به هر دليل ،به هيج وجه رافع مسئوليتهاي مشترک در
خصوص تعهدات وي در طول مدت زمان اعتبار نبوده و بايد پاسخگوي موارد استفاده غيرمجاز در طول مدت زمان قرارداد فسخ شده باشد.
 -2-7چنانچه شرکت نتوانسته باشد ظرف يک هفته از تاريخ انعقاد قرارداد نسبت به ارائه خدمات با معيارها و مفاد مورد نظر اين قرارداد از جمله تعهدات  SLAاقدام نمايد ،مشترک
میتواند نسبت به اعالم فسخ قرارداد و اخذ هزينه اقدام نمايد و شرکت مکلف است ظرف يک هفته از تاريخ اعالم فسخ مشترک ،نسبت به عودت کليه مبالغ پرداختی به مشترک
اقدام نمايد.
ماده : 8رسيدگي به شکايتها

مشترک میتواند در صورت داشتن شکايت ،به وب سايت شرکت به آدرس  www.mobinnet.irمراجعه و شکايت خود را در سامانه شکايات ثبت نمايد و يا با
تلفن  1575تماس بگيرد .در صورت بروز هرگونه اختالف بين طرفين قرارداد و عدم رفع مشکل از طريق مذاکره و گفتگوي دوجانبه ،مشترک میتواند موضوع
را به ســــاز مان از طريق مراج عه به ســــا يت  www.195.irيا ت ماس با تلفن گو ياي  195يا شـ ـ ماره پ يا مک  600195و يا آدرس ايم يل
 195@ict.gov.irمنعکس و اقدام به ثبت شکايت نمايد.
الزم به ذکر است پس از ثبت درخواست از طريق سايت شرکت و سازمان ،سيستم يک شماره پيگيري در اختيار مشترک قرار داده که مشترک میتواند از طريق
لينکهاي مذکور پيگيريهاي الزم را انجام دهد.
ماده  :9وضعيت اضطراري

 -1-9وضعيت اضطراري پيشبينی نشده و غيرقابل پيشگيري تنها در صورتی از شرکت و مشترک سلب مسئوليت میکند که فرا ارادي باشد.
 -2-9در صورت بروز وقفه غيرمجاز در ارائه خدمات ،شرکت میبايست بی درنگ ،کليه اقدامات ضروري براي اعاده دسترسی به خدمات و به حداقل رساندن پيامدهاي عدم
دسترسی مشترکين به خدمت را انجام دهد.
 -3-9در صورت بروز وضعيت اضطراري ،شرکت همزمان با انجام کليه اقدامات ضروري میبايست نسبت به اطالعرسانی آنی به مشترکين اقدام نمايد.
 -4-9عدم امکان انجام تعهدات موضوع قرارداد توسط شرکت که به موجب وقوع بالياي طبيعی که ناشی از عدم رعايت استانداردهاي ايمنی در تاسيس و نصب و بهرهبرداري
از تجهيزات شبکه باشد مشمول اين ماده نمیشود و به عنوان قصور از تعهدات شرکت تلقی خواهد شد.
ماده  :10کليات قرارداد

اين قرارداد در  10ماده و در  2نسخه تنظيم ،امضا و مبادله گرديد که هر نسخه حکم واحد را دارا میباشد.

مهر و امضای صاحب امضای شرکت

نام و امضای مشترک
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