قرارداد ارايه خدمات اينترنت پر سرعت ADSL
اين قرارداد بين شررت

پيشگامام توسعگ اتتبوطمتم

به شرارر بت  ،6524تد اقتصررد

 411315645816دارند پروانه ايجرد و بهر بردار از شرتهه اربترار برب

سرزمرن بنظيم مقررا و اربترار راديويي ،به نشرني بهران  ،خيربرن شررريتتي ،برتبر از خيربرن دوت  ،بن بت

یيررررروز  ،پ

 )FCPبه شرارر  100- 94-71از

 ،2شارر بلفن  23545تدپتتي  ، 1913996353شارر بارس -23545

 021ناربر  ، 021-22608844رايرنرمه  info@pishgaman.netو  ).....................................................................مشرصصرر نرم و نرم خرنوادگي و شرارر شرنرسرنرمه و تدملي )صرربترن امضرر از ي
مشتر

ار و

بر مشصصر يرد شد در یرم ضاياه شارر ي  ،از ار ديگر و بر شرايط ذيل منتقد مي گردد .

ماده  :1تعاريف
 -1-1تکميسيس  :تايتيون بنظيم مقررا اربترار ت
 -2-1تعمزام  :ت سرزمرن بنظيم مقررا و اربترار راديوييت
 -3-1تسرويس دهنده شركت پيشگامان توسعه ارتباطات (سهامي خاص) كه از اين پس در اين قرارداد "شركت" ناميده ميشود.

 -4-1تاشترك :هر شصص بقيقي و ير بقوقي اس
 -5-1تپهنميتبمند :نرخ انتقرل داد بر اسرس ظریي
 -6-1تدوبهتتشترتك :مد

ته به عنوان ترربر نهريي به موجب اين قرارداد از خدمر موضوع قرارداد استفرد مي ناريد.
ترنرل انتقرل بصصيص داد شد به مصر تنند بر وابد تيلو بي بر برنيه )Kbps

زمرن سرويتي ته مشتر

انتصرب ناود  ،بر اسرس دور هر ي

 -7-1تورتفيكتامهيمنا :ميزان اا عر قربل متردته بوسط مشتر

در اول ي

 -8-1تشطكاتشرکت ت :شرمل زير سرخ و بجهيزا خطوط پر سرع
-9-1ورتفيكتتضمفا :منظور از برایي
-10-1بتنژه :برقرار اربترط بلفن مشتر

اضریه  ،برایي

دور بر وابد GB

اس ته بح مرتهي

اضریه خريدار شد به غير از برایي

بر اسپليتر شرت

مرهه  30روز ترمل ) محرسته شد و از زمرن اوتين اربترط آغرز مي گردد.
بود و بر نظرر و ادار و نگهدار مي شود.

شرت

اصلي سرويس اينترن مشتر

مي برشد.

را ،رانژ تردن گويند.

 -11-1تنشمنیت IPنشرني پروبهل اينترن  ،برچتب عدد اس ته به بجهيزا شتهه هر رايرنها اختصرص پيدا ميتند و به منظور ابصرل بين گر هر شتهه استفرد مي شود .
ی  IPنشرنيهر  IPته در شتهه جهرني اينترن قربل متيريربي هتتند.
یهميتعمسا ت
 -12-1تنشمن ت
ی  :IPبرز ا از نشرني هر  IPاس ته برا شتهه هر خصوصي مرنند شتهه داخلي سرزمرن هر و شتهه ملي اا عر ) در نظر گریته شد اس .
یهميتخصسص ت
 -13-1تنشمن ت
 - 14-1تدتیريتعرویست:تت بحويل و را انداز سرويس مشتر

و برقرار اربترط بر شتهه شرت

اس .

 -15-1آستانه استفاده مصرف منصفانه :حداكثر حجم مصرفي تعيين شده از سوي شركت در هريک از سرعتهاي تعيين شده ،به نحوي كه ترافيک داخلي حداقل دو برابر ترافيک بين الملل ميباشد.
 -16-1ترافيک داخلي :هر ترافيک با ميزباني در داخل كشور است.
 -17-1ترافيک اضافي  :ميزان ترافيکي كه مشترک مي تواند عالوه بر ترافيک آستانه مصرف منصفانه  ،به صورت مجزا خريداري و در مدت قرارداد مصرف نمايد.
 -18-1سررت اايه :سررعتي اسرت كه پس از اتماح حجم مصررف منصرفانه مشرترک در يک ماه ،سررويس دهي بر مبناي آن براي هر دو نوع ترافيک داخل و بينالملل ادامه خواهد يافت و حداقل ميزان تعيين شرده براي آن
سرعت  128كيلو بيت بر ثانيه است.

-19-1
-20-1

مکان درياف

خدم

 :محلي كه شركت خدمات خود را در آن نقطه به مشترک تحويل مي دهد و قابل تغيير نمي باشد

انل کاربری ،حساب کاربری :درگاه خدمات براي مشترک به آدرس  ----------------ميباشد كه دسترسي به اطالعرسانيها ،صورتحسابها ،ريز مصرف و انجاح تست سرعت از طريق آن امکانپذير

است.

ماده  :2موضوع قرارداد
عترر اس از ابصرل به شتهه شرت و بهر بردار از خدمر اينترن

پرسرع بر استفرد از ینرور  ADSLاز اريق بتتر سيم متي از اريق خط بلفن به شارر  ................................و بر

نرخ بي  ----------------------بصور غير اختصرصي و نرمتقررن ،در چررچوب مصوبر شارر  266و  268تايتيون وسرير مصوبر جديد و بتد )
وطصره :1تتليه ضارئم جزو تينف

قرارداد مي برشد .

ماده  :3مدت زمان قرارداد
اين قرار داد در برريخ  ..................................بنظيم و زمرن قرار داد به مد .........مر هجر خورشيد

براتق یرم سرويس درخواستي مشتر

ضاياه شارر  )2مي برشد ته بر اوتين ابصرل به شتهه

شرت  ،بربتب سرع و دقيقه شروع مي شود.
وطصگرهت:1سررويس بداتثر ظر مد  72سررع پس از اع م رانژ خط بلفن بوسرط شررت

برا مشرتر

داير مي شرود .در صروربيته مشرتر

ظر اين مد محيط را برا نصرب و مراجته تررشرنرس

نصب و داير سرويس آمرد نناريد 72 ،سرع پس از اع م رانژ خط بلفن ،زمرن شروع سرويس در نظر گریته مي شود و در صور عدم درخواس تررشنرس نصب بوسط مشتر  ،مشتر

بريد بداتثر

ظر مد  72سررع

پس از اع م رانژ خط بلفن و دريری نرم ترربر و تلاه عتور اربترط بر شرتهه شررت

را برقرار ناريد ،در غير اينصرور زمرن شرروع سررويس هارن  72سررع پس از دريری نرم

ترربر و تلاه عتور در نظر گریته مي شود .
وطصگرهت :2هشردار پريرن زمرن دور سررويس اتق قرارداد بداقل  72سررع قتل از ابارم زمرن پريرن دور  ،بوسرط شررت
رسررني مي شرود و در صرور عدم درخواسر باديد از سرو مشرتر
عوامل یروش شرت

و به صور بارس بلفني و ير ارسرل پيرم

از اريق پنل ترربر

از اريق پيرم

به بلفن هارا اع م شرد از سرو مشرتر

سررمرنه مشرتريرن) اين اا ع رسررني مجددا  72سررع پس از ارسررل پيرم

به مشرتر

اا ع

و در روز پريرن سررويس ،از اريق

صور مي پذيرد  .در صور عدم ارايه درخواس باديد بوسط مشتر  ،قرارداد یي مر بين ،پريرن يریته بلقي شد و سرويس جاع آور

مي شود و را انداز مجدد سرويس مشاول زمرن و شرايط جديد خواهد بود.

امدهت-4تتاطلغتقرتبدتدت:ت ت
مشتر بريد قتل از آغرز بهر بردار از خدمر مندرج در مرد دو ،در ابتدا هر مر ير دور  ،هزينه خدمر
درخواستي بپردازد.
 -1-4هزیناتتشگترتك :هزينه اشرترا

و اسرتفرد دور ا از خدمر موضروع قرارداد بر اسررس بتریههر مصروب شررت

را مطربق بتریه هر مصوب تايتيون و براسرس سرويس
و در چررچوب مصروبر

شرارر  1جلتره شرارر 237مورخ ،95/03/22

شرارر  266مورخ 96/08/21و شرارر  268مورخ  96/10/03تايتريون و سررير مصروبر جديد بتد ) اسر ته بر بوجه به شريو یروش پيش پرداخ ) در زمرن عقد قرارداد به صرور ترمل
از مشرتر دريری ميشرود .متلغ تل قرارداد بر ابتتررب مرتير بر ارزش ایزود بود ته مشرتر متتهد اسر متلغ قرارداد را در اسررع وق از اريق يهي از درگر هر اتهتروني
در سرمرنه شرت پرداخ ناريد .هاچنين ضرور اس در صور پرداخ نقد به شارر بترب اع مي در سرمرنه ،شرت را از واريز وجه مطلع ناريد.
 -2-4هزیناتبتهتتندتزيتوجهيزت تاشگترك :در صرور درخواسر مشرتر

برا را انداز بجهيزا انتهريي مودم) از سرو شررت  ،هزينه آن به عهد مشرتر

اع مي

اسر ته در اين صرور

بتریه را انداز خدم  ،مطربق مصروبه شرارر  1جلتره شرارر  237مورخ  95/03/22تايتريون و ير سررير مصروبربي ته در آيند به بصرويب خواهدرسريد) ،برابر  150.000ريرل بود و در
صرور درخواسر مشرتر  ،شررت موظ به نصرب و را انداز بجهيزا انتهريي مشرتر بررو ي سريترتم )خواهد بود .بديهي اسر در غير اين صرور مشرصصرر اربترط شررمل نرم
ترربر  ،تلاه عتور) به مشرر تر در زمرن عقد قرارداد اع م و زمرن شررروع سرررويس بداتثر ي
مشتر را انداز شد بلقي مي گردد .

هفته پس از زمرن اع م رانژ خط بلفن بوسررط مصربرا در نظر گریته شررد و اربترط

 -3 -4هزیناتدتیريتوتوخليا :مطربق مصروبه شرارر  1جلتره شرارر  237مورخ  95/03/22تايتريون و ير سررير مصروبربي ته درآيند به بصرويب خواهدرسريد) ،هزينه رانژ مصربرا

داير و

بصليه) برابر 120.000ريرل بود و اين هزينه ع و بر هزينه اشترا و را انداز ابصرل ،یقط ي برر در هنگرم عقد قرارداد از مشترتين دريری ميشود .بديهي اس در صور عدم پرداخ
هزينه مذتور از سو مشتر اين هزينه در هنگرم درخواس جاعآور از سو شرت مطرتته و مشتر ملزم به پرداخ آن قتل از جاعآور اس .
 -4-4مطربق مصوبر جرر تشور ،مرتير بر ارزش ایزود به تليه مترتغ هزينه هر مذتور اضریه شد و مشتر
 -5-4هزينه هر آدرس خصوصي  IPدر صور درخواس مشتر
بتصر  1صدور صور بترب و گزارشر مرتي مشتر
تبصره  :2در صور نيرز ،مشتر

مي بواند نتت

برابر بر مفرد و بتریه مصوبه شارر  3جلته  177تايتيون ارايه ميگردد.

از اريق پنل ترربر به آدرس  .........................قربل دسترس مي برشد.

به خريد برایي

اضریي بر اسرس مصوبر تايتيون اقدام ناريد.

تبصره  :3بر پرداخ هزينه اشترا  ،اين قرارداد خود به خود برا دور ا ته بق اشترا
تبصره  :4درصور ابارم برایي

آن پرداخ

آسترنه مصر منصفرنه ،پس از اا ع رسرني به مشتر  ،سرع

مرهه برقرار سرويس و شروع مجدد برایي

ملزم به پرداخ آن برا هر دور اشترا

ميبرشد

مصر منصفرنه دور ي

شد  ،باديد مي گردد.

سرويس به سرع

مر بتد و ير خريد برایي

پريه بغيير مي يربد و برزگش

آن به سرع

م رزاد بصور پيش پرداخ از اريق پنل ترربر مشتر

اوتيه منوط به ابارم دور ي
ميبرشد.

 -4-6هزینا تخریدتحجمتتضمفاتورتفيكتبينتتلمللتوتدتخلی:
چنانچه مشترک از آستانه استفاده مصرف منصفانه عبور كند ،شركت مي تواند نسبت به اعمال سياست استفاده منصفانه اقداح و پس از اطالع رساني به مشترک نسبت به كاهش سرعت كاربر تا حداقل سرعت
 128 Kbpsاقداح نمايد و يا آنکه مشترک ميتواند از طريق پنل كاربري و يا هر روشي ك ه از سوي شركت امکان آن فراهم شده است ،نسبت به خريد حجم ترافيک اضافي داخلي و بين الملل اقداح و هزينه
آن را براساس مصوبات كميسيون پرداخت نمايد
ماده  :5تعهدات مشترک
 -1-5مشتر

متتهد مي شود بر آگرهي ترمل از بهر خدمر و نحو پرداخ هزينه هر نتت به گزينش آنهر اقدام تند و به مواعد مقرر در قرارداد پريتند برشد .

 -2-5مشرتر

متتهد مي شرود تليه قوانين و مقررا جاهور اسر مي ايران مربتط بر موضروع قرارداد و دسرتوراتتال هريي ته از سرو مراجع ذيربط صرردر و اب

شرت

ير سرير مترد ذ يربط اا ع رسرني شد اس

 -3-5مشتر

شرد و از اريق پريگر اا ع رسررني

را رعري ناريد .

متتهد مي شود از واگذار امهرنر و بجهيزا متتلق به شرت  ،به غير خوددار ناريد  .در غير اين صور دارند پروانه مجرز به یتخ خدمر مي برشد .

 -4-5هرگونه واگذار خطوط و تين

هر و مدارا اربتراي پهنر برند و سرير امهرنر و خدمر ارايه شد به آنهر به غير و خررج از روال انتقرل امتيرز بوسط شرت

به صرور عاومي به سرريرين یترتي مشرربه شررت هر اپرابور ) به هر شرهل و بح
در زمرن اشتغرل به ترر ير مرموري

و هاچنين بوزيع بارم ير بصشي از آنهر

هر عنوان مانوع بود و مشرترتين صرریر مجرز به اسرتفرد از خطوط و خدمر مذتور بوسرط خود و ير تررمندان خود

سرزمرني) مي برشند.

وطصرهت1ت :ارايه سرويس به محصلين و ير دانشجويرن دانشگر هر و سرير موستر آموزشي در زمرن بضور آنهر در مهرن محل بحصيل و منوط به رعري بارمي موارد ب مرنع مي برشد.

وطصرهت2ت :در صور بوزيع درون سرزمرني خطوط و خدمر ارايه شد  ،بت مشصصر هويتي و  CDRو  LOGیترتي ترربران و ذخير آن برا مد بداقل ي

سرل جه

ارايه به مراجع ذ

ص ح ضرور اس .
 -5-5متئوتي عواقب هرگونه استفرد سوء و مغرير بر قوانين و مقررا از خطوط و خدمر ارايه شد صریر بر عهد مشترتين و صربب امتيرز آنهر مي برشد .
 -6-5مشترتين مجرز به انتقرل برایي

خطوط بلفن از بتترهر ديتر و اينترن

وطصرهت :اين محدودي خطوط بلفن داخلي ) ( PBXسرزمرن هر و شرت

هر و موستر را در محدود داخل تشور محدود سرختارن و شتهه محلي ) در بر ناي گيرد .

 -7-5در صور نيرزمند برخي از مشترتين بقوقي جه بوزيع اينترن
WIFIو ير هر روش ديگر تزم اس

اين اقدام بح

واگذار شد ناي برشند .
هر و مراتز بفريحي و یرودگر هر برمينرل هر متریربر و  ) ...بر استفرد از بتتر

در مهرن هر عاومي از قتيل پرر

متئوتي و مديري شرت به متوتيرن امرتن یوق صور پذيریته و در مرابل ارابي و اجرا نيز هارهنگي تزم بين شرت جه برمين پيوس

تنترتي  ،اعارل سيرس هر امنيتي و هاچنين نحو ابراز هوي  ،بت و ذخير مشصصر و  LOGیترتي ترربران به عال آيد.در غيراينصور اين عال بصل بود و تليه متئوتي هر و بتتر آن به
خواهد بود.

عهد مشتر

 -8-5بديهي اس شرت
صور عدم ریع بصل
 -9-5مشتر

مي بواند در صور مشرهد و اا ع از موارد بصطي از مفرد بندهر  5 -5بر  7-5بوسط مشتر
ملزم به قطع خطوط و بوق

ارايه سرويس بر زمرن ریع موارد بصل و هاچنين متریي مشتر

خراي به مراجع ذيص ح مي برشد .

متتهد مي شود در صور بغيير مشصصر بارس شارر بلفن و آدرس پت اتهترونيهي) ،اا عر جديد خود را به دارند پروانه اا ع دهد  ،در صور عدم اا ع رسرني و بروز هرگونه

مشهلي در برقرار بارس بر مشتر
 -10-5مشتر
مشتر

اقدام  2از
نتت به صدور اخطرر بر مهل  10روز جه ریع موارد بصل صفحه
ناود  7و در

موظ

عدم اا ع از موارد ته متضان اا ع رسرني مي برشد  ،بر عهد مشتر

 ،متئوتي

خواهد بود .

اس پس از اوتين اربترط بر شتهه شرت  ،نتت به بغيير رمز ورود سرويس  ADSLخود اقدام ناريد و بفرظ

از سيتتم هر و اا عر سا مشتر

بر عهد خودش اس و

بريد از نرم ترربر و رمز عتور به نحو منرسب نگهدار ناريد.

 -11-5تليه سرويسهر دارا نشرني هر عاومي IPبه صور متغير ) (Dynamicمي برشد و در صور نيرز به سرويس هر دارا نشرني هر خصوصي  IPدر هر زمرن بر پرداخ هزينه مربواه و
وجود امهرنر  ،امهرن پذير مي برشد .
 -12-5سن قرنوني برا پذيرش مفرد اين قرارداد ۱۸سرل بارم اس

-13-5

درصروربيته مشرتر

مترترجر برشرد مهرن دريری

خدم  ،اجرر ا برشرد) و به هر دتيلي اقدام به بصليه آنجر ناريد ،بريد مرابب را به شررت

اا ع دهد بر نترت

به قطع خدمر اقدام

شود .در غير اين صور متئوتي بهر بردار اشصرص برتث بر عهد مشتر ميبرشد.
 -14 -5بغيير سروي س در مد قرارداد صریر جه اربقر به سرويس هر بر ارزش ريرتي بيشتر و بر پرداخ مربه اتتفرو سرويس درخواستي امهرن پذير اس .
 -15-5به منظور بهريم اربرب رجوع بارمي مهرتار برقرارشد بر مشتر

ضتط ميشود و درصوربيته مشرهد ریترر نربهنجرر و ير اتفرظ خررج از عر جرمته از سو تررتنرن شرت و ير مشتر  ،دو

ار بق متتند قراردادن مهرتاه ضتط شد و پيگير موضوع مطربق قوانين تشور رادارند.
ماده  : 6تعهدات شركت
-1-6شرت

ارايه ي

 -2-6شرت

متتهد مي شود ته به هارن بربيب اع مي در بتليغر و برزاريربي خود قراردادهر را بنظيم تند.

 -3-6شرت

متتهد مي شود ته هاه قوانين و مقررا نرظر به خدمر خود از جاله قوانين تيفر  ،مصوبر تايتيون و مقررا راجع به بقوق و متووتي

ير چند مورد خدمر ير بجهيزا را به خريد ي

ير چند مورد ديگر مشروط ناي ناريد.
هر اریين قراردادهر خدمر را گردآور

و در دسترس مصراترن و مشترتين قرار دهد.
متتهد مي شود باهيدا تزم را برا رعري بتهدا  SLAدر هنگرم عالير شتهه را پيش بيني تند و بر اا ع قتلي بداقل  48سرع قتل) زمرن  Down Timeرا بتيين تند.

 -4-6شرت

عالير  Down Timeدر زمرن هر تم برایي
-5-6شرت

سرع

متتهد به ارايه و اجرا بوایقنرمه سطح خدمر

 2بر  6صتح) انجرم مي شود و بتداد آن در مر بداتثر ي

برر مي برشد .

 )SLAمطربق ضوابط مصوبه شارر  177و سرير مصوبر جديد بتد ) تايتيون بود و بارم بندهر بوایقنرمه سطح خدمر

 )SLAاز

زمرن امضر قرارداد و بحويل سرويس قربل اجرا مي برشد
 -6-6شررت

متتهد مي شرود بر پريرن دور اشرترا

شرايط جديد بريد به اا ع مشتر
-7-6شرت

خدم

انتصربي ،بغيير در شررايط مقرر در قرارداد نصواهد داد مگر اينهه بر اسررس اع م سررزمرن مجتور به اعارل بغييرا برشرد ته دراين مورد نيز

برسد و بصايم گير در خصوص ادامه ير یتخ قرارداد در اختيرر مشتر

برشد.

در قترل بصايار مراجع ذيص ح و بغييرا در قوانين و مقررا موبر بر اين قرارداد متئوتيتي ندارد مگر اينهه بتدهر اعارل نفوذ نرروا آن در بصويب ابهرم مورد نظرش به ابتر برسد.

-8-6چنرنچه به بشرصيص شررت  ،اصر بر ير ايجرد بغييرا در متن قرارداد ضررور برشرد ،پس از برئيد سررزمرن ،بداقل  14روز قتل از تزم اتجرا شردن نترت به بحويل نترصه تتتي و ير اتهترونيهي به
مشررتر
شرت

اقدام ناود و مشررتر

در اي مد مذتور مي بواند اعتراضررر خود را به صررور تتتي و ير اتهترونيهي از اريق ايايل  ، info@pishgaman.netير یهس به شررارر  021-22608844به

اع م ناريد.

وطصره :در خصوص قراردادهر قتلي ،شرت

موظ

به تتب رضري مشترتين جه

اعارل بغييرا ميبرشد.

 -9-6شرررت

متتهد مي شررود بر مترذير چون امني  ،پيشررگير از وقوع جرم ير برخورد بر بزههرران ير جلوگير از وارد آمدن زيرن به شررتهه ،سرررز هر و سرررير امهرنر متتلق به خود ،مشررترتين را از

دسرترسري به خدمر محروم ير محدود نهند ير مربهب جرم شرود ير اقدامر قرنوني مشرترتين را غير قرنوني اع م تند ،مگر در موارد ته قرنون بجويز ترد و هر اقدامي بريد پيرو دسرتور و بر هارهنگي
مقرمر ص بيتدار قرنوني برشد.
-10-6شررت

متتهد مي شرود چنرنچه آسريب مرد ير متنو قريب اتوقوعي از اريق خدمر موضروع قرارداد مشرترتين را بهديد تند و از اين رخداد آگر برشرد نترت

سرز مشترتين و ارايه رهناودهر پيشگيرانه به آنهر اقدام تند ،در غير اين صور ع و بر سرير متئوتي
 -11-6شررت

موظ

هر قرنوني ،موظ

به جتران زيرن هر وارد خواهد بود.

به بفظ محرمرنگي داد هر و اا عر مشرترتين و اربترار و بريم خصروصري مشرترتين اسر و متتهد مي شرود به مشرترتين جه

متنرسب بر خدمر اربتراي و ینآور اا عر و آسيب هر ابتارتي نرشي از بهديدهر اا ع رسرني تریي را به عال آورند و بق ندارد از خود سلب متؤتي
 -12-6شررت

به ابصرذ باهيدا برزدارند و ير آگر

صريرن

از داد هر و اا عر شرصصري شررن

تند.
و رعري مقررا قرنوني نرظر به اين بوز

متتهد مي شرود ته اعارل هر گونه نظرر بر تررتردهر خدمر  ،موجب دسرترسري غير مجرز به داد هر و اربترار شرصصري مشرترتين نيتر

اتزامي اس .
 -13-6شرت

هيچ گونه بتهد و متئوتيتي در صور قطع خط مشتر  ،عالير تربل برگردان و بتديل شدن خط بلفن به برت یيترنور بوسط مصربرا ندارد.

 -14-6مشصصر و نرخ خدمر بريد به نحو منرسب و بر جزيير ترمل ،به اور رايگرن به اا ع مشترتين رسرند شود.
 -15-6شرت

متتهد به ارايه خدمر دسترسي به اينترن به مشتر

بجهيزا انتهريي مشتر
 -16-6بهنتين شرت

مطربق موضوع قرارداد بود و در صور درخواس مشتر

مي برشد .هزينه را انداز بجهيزا انتهريي اتق مصوبه تايتيون از مشتر

بريد بر نرم ایزارهر انداز گير تحظه ا پهنر برند ،مشتر

را از صح و تيفي

متني بر نصب و را انداز خدم  ،شرت

اخذ و صوربجلته بحويل خدمر موضوع قرارداد بر مشتر

موظ به نصب و را انداز
بنظيم مي شود.

سرويس خريدار شد مطربق بر متيرر  SLAسرزمرن مطلع ناريد.

 -17-6شرت هيچگونه متئوتيتي در قترل سيم تشي داخل سرختارن ،سرنترال) دستگر بلفن مرتز  ،رايرنه و بجهيزا آن ،تربل تشي و غير سا مشتر

ندارد ته اين موضوع قتل از انتقرد قرارداد

نيز اا ع رسرني شد اس .
 -18-6شررت

اسر داد هر و اا عر مربوط به شررخص هر تيفي

خدمر را بر شرش مر پس از پريرن قرارداد مشرترترن نگهدار تنند بر امهرن پرسرصگويي به ادعرهر مطرح شرد از سرو آنهر

موظ

متتهد اس ر بي وقفه ،به صررور بيت ر و چهرر  )24سرررع

 ) 7روز در هفته  ،خدمر موضرروع قرارداد را یراهم ناريد و امهرنر پشررتيترني بلفني و پرسررصگويي به

متني بر نتود ير ترستي تيفي
 -19-6شرررت

مشترتين خود را به صور

خدمر را داشته برشد .
در شررترنه روز و هف

شترنه روز و در بارم ايرم هفته و ايرم بتطيل یراهم تند.

وطصره پشتيترني بضور و ریع عيوب یني ته نيرز به عالير یيزيهي در مراتز مصربرابي ير محل مشتر
 -20-6بر بوجه به انجرم امهرن سنجي ميزان سرع قربل ارايه بوسط شرت

به مشتر

دارند در سرعر ادار قربل بررسي و بل مي برشد.

قتل از انتقرد قرارداد ،شرت

متتهد به ارايه سرويس بر نرخ بي مندرج در موضوع قرارداد ميبرشد.

 -21-6شررت متتهد ميشرود چنرنچه آسريتي مشرترتين را از اريق خدمر موضروع قرارداد بهديد تند و از اين رخداد آگر برشرد ،نترت به آگر سررز مشرترتين و ارايه رهناودهر پيشرگيرانه به آنهر
اقدام تند.
 -22-6شرت

متتهد ميگردد در صور بروز اخت ل و ير قطع اربترط بتب گزارش مشتر  ،در اسرع وق نتت

به ریع اشهرل اقدام ناريد.

ماده  : 7شرايط پشتيباني و رسيدگي به شکايات
 -1-7مشتر

مي بواند در زمرن بروز مشهل بر شارر بلفن  021-23545به صور بيت و چهرر  )24سرع

 -2-7خريد مودم از شرت

اجترر ناي برشد و مشتر

وطصره :خدمر پس از یروش مودم هريي هم ته از شرت

در شترنه روز و هف

مي بواند از مودم هر استرندارد استفرد تند وتي به مشترتين پيشنهرد مي شود از يهي از انواع مودم هر مورد بوصيه شرت
خريدار شد اس به عهد گررانتي تنند محصول مي برشد و متئوتي آن از عهد شرت

 -3-7تا

در عيب يربي مودم به صور بلفني بنهر شرمل مودم هر مورد بوصيه شرت

 -4-7تا

در عيب يربي مودم هر وايرتس به صور بلفني ،بنهر بر رو پور  LANمودم امهرن پذير اس .

 -7-5مشرتر

مي بواند در صرور داشرتن شرهري  ،به وب سرري شررت

بگيرد .در صرور بروز هرگونه اخت
تزم به ذتر اسر پس از بت

خررج اس .

به آدرس  www.pishgaman.netمراجته و شرهري خود را در سررمرنه شرهرير بت ناريد و ير بر بلفن  021- 23545بارس

 600195و ير آدرس ايايل  195@ICT.GOV.IRمنتهس و اقدام به بت

درخواسر از اريق سرري شررت

استفرد ناريند .

خواهد بود .

بين اریين قرارداد و عدم ریع مشرهل از اريق مذاتر و گفتگو دوجرنته ،مشرتر

بارس بر بلفن گوير  195ير شارر پيرم

 )7روز در هفته بارس گریته و ارح مشهل ناريد.

و سررزمرن ،سريترتم ي

مي بواند موضروع را به سررزمرن از اريق مراجته به سرري  www.195.irير

شهري ناريد .

شرارر پيگير در اختيرر مشرتر

قرارداد ته مشرتر

مي بواند از اريق تين

هر مذتور پيگير هر تزم را

انجرم دهد .
ماده  : 8شرايط فسخ
 -1-8در صرررور عردم درخواسررر بارديرد قرارداد پس از اباررم مرد زمررن قرارداد ظر مرد
مي شود و را انداز مجدد سرويس مشاول زمرن و شرايط جديد خواهد بود.

 10روز ،بوسرررط مشرررتر  ،قرارداد یي مرر بين پرريررن يرریتره بلقي شرررد و سررررويس جاع آور

 -8-2مشرتر در صرور باريل به انصررا از دريری خدمر  ،مي بريترتي بر ارسررل در خواسر تتتي از اريق ايايل  ،info@pishgaman.netير یهس به شرارر  021-22608844ير پنل كاربري
خود به یترخ قرارداد اقدام ناريد و شررت مهل اسر بداتثر ظر مد ي هفته از برريخ اع م یترخ مشرتر  ،نترت به انجرم تليه مرابل یترخ و یترخ قرارداد و بترويه بتررب بر و اقدام ناريد .

بديهي اسر در صرور درخواسر یترخ ي
دتيل ،به هيج وجه رایع متئوتي

اریه از سرو مشرتر

هر مشتر

قتل از پريرن قرارداد هزينه پرداختي مربوط به اين قرارداد به مشرتر

عود داد نصواهد شرد .هاچنين یترخ و ير ابارم قرارداد به هر

در خصوص بتهدا و در اول مد زمرن اعتترر نتود و بريد پرسصگو موارد استفرد غير مجرز در اول مد زمرن قرارداد یتخ شد برشد.

 -8-3چنرنچه برب شرود شررت نتو انترته اسر ظر ي هفته از برريخ انتقرد قرارداد نترت
مي بواند نتت به اع م یتخ قرارداد و اخذ هزينه اقدام ناريد و شرت مهل اس ظر ي

به ارايه خدمر بر متيررهر مورد نظر اين قرارداد مرنند و نه محدود به بتهدا  )SLAاقدام ناريد ،مشرتر
هفته از برريخ اع م یتخ مشتر نتت به بتويه بترب بر و اقدام ناريد.

 -8-4شرررت در قترل بصررايار مراجع ذيص ر ح و بغييرا در قوانين و مقررا موبر بر اين قرارداد " منجاله یتررخ " متررئوتيتي ندارد مگر اينهه بتدهر اعارل نفوذ نرروا آن در بصررويب ابهرم مورد
نظرش به ابتر برسد.
 -8-5در صرور ارايه هرگونه درخواسرتي از سرو مشرتر
و عدم امهرن برقرار اربترط در شررايط جديد ،مشرتر
آور اربترط به عهد مشتر اس .
 -8-6مشتر

متني بر بغيير در وضرتي بلفن بربتي ته اربترط موضروع قرارداد بر رو آن داير شرد اسر

اعم از بغيير مرتهي  ،بغيير شرارر  ،بغيير مهرن و )...

ميبواند نترت به درخواسر یترخ اقدام تند  .بديهي اسر مترئوتي مرتي و بقوقي نرشري از موضروع قرارداد بر زمرن ارايه درخواسر یترخ و جاع

متترجر  ،صربب خط) بق یتخ يهطریه و جاع آور رانژ خط موضوع قرارداد ،از رو بجهيزا شرت

و از اريق شرت مصربرا را ندارد.

ماده  )9وضعيت اضطراری
 ) 9-1وضتي

اضطرار پيش بيني شد و پيش بيني نشد بنهر در صوربي از شرت

 ) 9-2در صرور بروز وقفه غير مجرز در ارايه خدمر  ،شررت
خدم را انجرم دهد.
 ) 9-3در صور بروز وضتي

اضطرار  ،شرت

مي تند ته یرا اراد برشد .

سلب متئوتي

مي بريتر بي درن ،،تليه اقدامر ضررور برا اعرد دسرترسري به خدمر و به بداقل رسررندن پيرمدهر عدم دسرترسري مشرترتين به

هازمرن بر انجرم تليه اقدامر ضر ور مي بريت نتت به اا ع رسرني آني به مشترتين اقدام ناريد .

 ) 9-4عدم امهرن انجرم بتهدا موضروع قرارداد بوسرط شررت ته به موجب وقوع ب ير اتيتي ته نرشري از عدم رعري اسرترنداردهر اياني در بيسريس و نصرب و بهر بردار از بجهيزا شرتهه برشرد،
مشاول اين مرد نايشو د و به عنوان قصور از بتهدا شرت بلقي خواهد شد.
ت
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نرم و نرم خرنوادگي

نرم پدر

ش.ش

محل صدور

برريخ بوتد

جنتي

ميزان بحصي

شغل

نشرني و تدپتتي
نشرني محل دريری خدمر
بلفن ................
بلفن........................ ADSL

یهس ......................
بلفن هارا

..........................

بلفن نرم صربب خط بلفن ........................................................ ADSL
رايرنرمه
ت

تدملي

ضميماتشممبهتیكتت ت
اشترکينتحقسقی:تتتت
تد اقتصرد

نرم شرت /موسته
شنرسه ملي

محل بت

شارر بت

نرم مديرعرمل و صربترن امضر
نوع یترتي
سا

نرم ناريند
بلفن هارا ناريند

نشرني
تد پتتي
نشرني محل دريری خدمر
بلفن

................

یهس ....................

بلفن ..................... ADSL
شارر بارس نرم صربب خط بلفن ........................................................ ADSL
رايرنرمه

اهرتوتتاضم تءتشرکت

تاضم تءتاشتركت

ضميماتشممبهتدوتت
نسعتعرویستدبیمفتیتوتاطلغ:تت ت
سرع بر بتب .................................. kbps
بجم برایي

داخلي ........................................

مد زمرن اشترا

از زمرن اوتين اربترط به مد

بجم برایي

بين اتالل ...................................................

.......................

متلغ سرويس........................... :

اهرتوتتاضم تءتشرکت

تاضم تءتاشتركت

