باسمه تعالی
شرکت مخاربات اریان
(سهامي خاص)

شماره قرارداد....................................... :
تاریخ قرارداد........................................ :

كرارداد ارائَ خدمات ایيرتهت اب اس تفادٍ از فٌاوری ADSL
این كرارداد بنی رشکت خمابرات ایران اب منایيدگی  ...........................................بَ وضاین ( ............................................................................کَ از این پس رشکت انمیدٍ می صود) از یک ظرف و آكا  /خامن
 ...............................................................بَ مشـارٍ میل ...................................و تـلفن  ...................................بَ وضاین  ........................................................................................................................ :بَ
واکلت/منایيدگی از رشکت/موسسَ  ......................................................................بَ صامرٍ ص ياسَ میل /صامرٍ جبت ( ......................................کَ از این پس مضرتک انمیدٍ می صود) از ظرف دیگر ،اب رػایت موارد ذیل مٌؼلد می
صود.
فعل اول – رشایط معومی كرارداد
رشایط معومی كرارداد صامل موارد پایَ مرتبط اب تؼاریف و تؼِدات دو جاهبَ ظرفنی كرارداد بَ ازای اس تفادٍ از خدمات ایيرتهت اب اس تفادٍ از فٌاوری  ADSLمی ابصد.
مادٍ  - 1تؼاریف
 خدمات ایيرتهت اب اس تفادٍ از فٌاوری  : ADSLغبارت است از خدمایت کَ برای اس تفادٍ از ایيرتهت از ظریق فٌاوری  ADSLو خط تلفن غرضَ می صود. رشکت  :بَ مؼيای رشکت خمابرات ایران و لکیَ رشکهتای اتبؼَ می ابصد. ص بکَ رشکت  :لکیَ جتِزیات و خعوط ارتباظی کَ حتت مالکیت رشکت خمابرات ایران می ابصد. واحد اجرایی  :خشعیت حلیلی و ای حلویق مٌتخب کَ بَ منایيدگی از رشکت غِدٍ دار ارائَ خدمات و حل و فعل موضوػات مربوظَ در چِارچوب كرارداد می ابصد. مضرتک  :بَ مؼيای خشط حلیلی و ای حلویق است کَ ظرف تؼِد رشکت بودٍ و اب رػایت ضوابط از خدمات موضوع این كرارداد اس تفادٍ می کيد و لکیَ مس ئولیت ُای حلویق و مایل انیش از اس تفادٍ از خدمات موضوع كرارداد بَ غِدٍوی می ابصد.
 ص یوٍ فروش  :رشکت می تواهد خدمات را بر مبيای دو روش پیش پرداخت ( )Pre-Paidو پرداخت دورٍ ای ( )Post-Paidغرضَ مناید. دورٍ اصرتاک  :مدت زمان رسویس اهتخایب در ص یوٍ فروش پیش پرداخت ،کَ مضرتک بر اساس تؼرفَ اػالمی از سوی رشکت ُزیيَ آىرا پرداخت می مناید. دورٍ ظورحتسابگریی  :مدت زمان یک دورٍ ظورحتسابگریی تلفن اثبت در ص یوٍ فروش پرداخت دورٍ ای می ابصد. ترافیک ماُیاهَ  :مزیان تبادل بس تَ ُای دادٍ ُای ارسایل و درایفیت از ص بکَ در ظی یک ماٍ مشیس می ابصد. ترافیک اضایف  :مزیان ترافیکی کَ مضرتک می تواهد ػالوٍ بر ترافیک ماُیاهَ بعورت جمزا خریداری و مرصف مناید. زمان اهتظار  :زمان جبت انم ات حتویل رسویس می ابصد. زمان كعع  :مدت زمان از درخواست مضرتک ات كعع خدمات و مجع آوری راىژٍ می ابصد. جتِزیات مضرتک  :جتِزیات هعب صدٍ در حمل ارائَ خدمات بَ مضرتک (صامل مودم  ADSLو جدا کييدٍ خط تلفن ( )Splitterو مهچينی س می کضی داخیل ساخامتن حمل ارائَ خدمات می ابصد. خدمات اثهویَ  :غبارت است از ُر خدمت دیگری کَ بر بسرت خدمات ایيرتهت/ایيرتاهت اب اس تفادٍ ار فٌاوری  ADSLكابل غرضَ می ابصد. اكامتگاٍ كاهوین  :بَ مؼيای مضخعات آخرین وضاین موجود در پروهدٍ مضرتک است. سازمان  :بَ مؼین سازمان تيظمی ملررات و ارتباظات رادیویی می ابصد. مکیس یون  :بَ مؼین مکیس یون تيظمی ملررات ارتباظات می ابصد.مادٍ  -2موضوع كرارداد
موضوع كرارداد ،غبارت است اتعال بَ ص بکَ رشکت و هبرٍ برداری از خدمات ایيرتهت اب اس تفادٍ از فٌاوری  ADSLاز ظریق خط تلفن بَ صامرٍ  ......................................و مضخعات حمعول
( ..............................................................معابق رشح حمعوالت پیوست) اب تؼرفَ ُای معوب رشکت در چِارچوب معوابت مکیس یون.
تبرصٍ  : 1فرم تمکیل صدٍ درخواست خدمات ایيرتهت اب اس تفادٍ از فٌاوری ( ،ADSLموجود در واحد اجرایی و ای پایگاٍ اظالع رساین رشکت) و مدارک مٌدرج در فرم مذکور بَ غيوان اجزای الیيفک كرارداد حارض حمسوب می صود .بدهییی
است در ظورت هیاز بَ تغیری در رسویس و ای افزایش و اکُش هپيای ابهد ،مضرتک ملزم بَ تمکیل فرم جبت انم جدید بودٍ و آخرین فرم تمکییل بَ غيوان مضمیَ كرارداد مٌظور خواُد صد.
تبرصٍ  : 2در ظورت هیاز و درخواست ُریک از ظرفنی مبین بر تغیری در مواد این كرارداد ،موارد اب توافق ظرفنی بؼيوان احلاكیَ كرارداد هتیَ خواُد صد و از آن پس بؼيوان اجزاء الیيفک كرارداد مٌظور خواُد صد.
مادٍ  -3مدت كرارداد
مدت این كرارداد مؼادل  .....ماٍ و بر اساس ص یوٍ فروش (..........................................پیش پرداخت/ظورحتساب دورٍ ای) می ابصد.
تبرصٍ  :در ظورت ػدم تلاضای رمسی ُر یک از ظرفنی مبین بر كعع ارائَ خدمات در اهلضاء مدت مذکور ،در ص یوٍ فروش ظورحتساب دورٍ ای ( )Post Paidكرارداد ات زمان درایفت اهرصاف از درایفت/ارائَ خدمات ُر یک از ظرفنی،
متدید صدٍ تللی می صود.
مادٍ  -4مبلؽ كرارداد :
ُ -1-4زیيَ اصرتاک
ُزیيَ اصرتاک و اس تفادٍ ماُیاهَ از خدمات موضوع كرارداد بر اساس تؼرفَ ُای معوب رشکت در چارچوب معوابت مکیس یون مؼادل  .................رایل می ابصد کَ اب توجَ بَ ص یوٍ فروش ( .......................................پیش
پرداخت/پرداخت دورٍ ای) ( ....................................در زمان غلد كرارداد بعورت یکجا/از ظریق ظورحتساب ُای دورٍ ای) درایفت می صود.
تبرصٍ  : 1معابق معوابت جاری کضور ،مالیات ارزش افزودٍ بَ لکیَ مبالؽ مذکور اضافَ صدٍ و مضرتک ملزم بَ پرداخت آن می ابصد.
تبرصٍ  : 2در ظورت هیاز ،مضرتک می تواهد وسبت بَ خرید ترافیک اضایف بر اساس تؼرفَ جاری اكدام مناید.
ُ -2-4زیيَ راٍ اهدازی جتِزیات مضرتک
در ظورتیکَ مضرتک هیازمٌد حضور منایيدٍ رشکت برای هعب رسویس در حمل مورد هظر ابصد ،ابید ُزیيَ راٍ اهدازی جتِزیات را ػالوٍ بر ُزیيَ اصرتاک معابق ىرخ رشکت در چارچوب معوابت مکیس یون بَ مبلؽ  ...............رایل در
زمان غلد كرارداد پرداخت مناید .بدهییی است در غری این ظورت ارتباط مضرتک ،حداکرث  48ساغت پس از زمان حتویل مضخعات ارتباط (صامل انم اکربری و لکمَ غبور) بَ ایضان ،راٍ اهدازی صدٍ تللی می صود.
مادٍ  – 5تؼِدات مضرتک
 -1-5مضرتک متؼِد می صود لکیَ كواهنی و ملررات مجِوری اسالمی ایران مرتبط اب موضوع كرارداد و دس تورالؼملِایی کَ از سوی مراجع ذیربط ظادر و ابالغ صدٍ و از ظریق پایگاٍ اظالع رساین رشکت ای سایر مبادی ذیربط اظالع رساین
صدٍ است را مضن معالؼَ رػایت مناید.
 -2-5مضرتک متؼِد می صود از واگذاری جزیئ و لکی حلوق و تؼِدات و خدمات مرتبط اب این كرارداد و مهچينی واگذاری اماکانت و جتِزیات متؼلق بَ رشکت ،بَ غری خودداری مناید در غری ایيعورت رشکت جماز بَ كعع ارائَ خدمات می
ابصد.
 -3-5مضرتک متؼِد می صود در ظورت درخواست و درایفت آدرس  IPاختعایص بر اساس ضوابط و رشایط مربوظَ از واگذاری آن بَ غری خودداری مناید.
 -4-5ختعیط آدرس  IPبَ مضرتک ُیچ گوهَ تؼِدی را در خعوص ػدم اماکن تغیری برای رشکت در بر هداص تَ و رشکت جماز است در ظورت لزوم وسبت بَ تغیری آن و اػالم آدرس جدید اكدام مناید.
 -5-5مضرتک متؼِد می صود هجت جلوگریی از فؼالیهتای غری جماز (معابق كاهون جرامی راایهَ ای) در ص بکَ مربوط بَ خود ،متِیدات الزم را بَ اکر بيدد و رشکت ُیچگوهَ مس ئولیت و تؼِدی در این زمیيَ خنواُد داصت .مهچينی مس ئولیت
حفاظت از مضخعات صامل انم اکربری و لکمَ غبور بَ غِدٍ مضرتک می ابصد.
 -6-5مضرتک متؼِد می صود از ظریق خدمت موضوع كرارداد ،از اجیاد ُرگوهَ مزامحت برای دیگران و اختالل در رسویسِای معومی و خعویص و اكدام و تالش برای هفوذ بَ ص بکَ رسویس دُيدٍ و سایر مضرتکنی و دسرتیس بدون جموز بَ
اظالػات خعویص افراد ،رشکتِا و سازماهنای داخیل و خاریج و اس تفادٍ از خدمات سایر مضرتکنی خودداری مناید .در غری ایيعورت معابق كواهنی و ملررات از مجهل كاهون جرامئ راایهَ ای اب مضرتک برخورد خواُد صد.
 -7-5مضرتک متؼِد می صود از ُرگوهَ تالش برای اجنام ص يود و برریس بس تَ ُای اظالػایت درحال گذر در ص بکَ کَ بَ دیگران تؼلق دارد ،خودداری مناید.
 -8-5مضرتک متؼِد می صود از اس تفادٍ و ارائَ خدمات اثهویَ بَ اصخاص اثلث خودداری مناید.
 -9-5چٌاچنَ مضرتک ُرگوهَ تغیریی در ص بکَ ای جتِزیات مورد اس تفادٍ خود اغامل مناید کَ مٌجر بَ اختالل در خدمات صود ،راٍ اهدازی جمدد بَ غِدٍ مضرتک بودٍ و در غری این ظورت مٌوط بَ پرداخت ُزیيَ ُای مربوط بَ راٍ اهدازی
جتِزیات مضرتک خواُد بود.
 -11-5در ظورتیکَ خدمات موضوع كرارداد بَ تبع كعع تلفن بيا بَ دس تور مراجع ذیعالح و ای بدُی كعع صود ،مضرتک حق ُیچ گوهَ اػرتایض هدارد.
 -11-5مس ئولیت اس تفادٍ اصخاص اثلث ازخدمات موضوع كرارداد بَ غِدٍ مضرتک است.
 -12-5پرداخت مالیات و غوارض مربوط بَ اس تفادٍ از موضوع كرارداد در چارچوب كواهنی جاری ،بر غِدٍ مضرتک خواُد بود.
 -13-5مضرتک متؼِد می صود در ظوریت کَ بَ ُر ظریلی اب اس تفادٍ از خدمات درایفیت بَ رشکت خسارت وارد مناید ،وسبت بَ جربان آن اكدام مناید.
 -14-5مضرتک متؼِد بَ ارائَ مدارک مثبتَ برای مالکیت امتیاز ای مٌافع خط تلفن مؼریف صدٍ می ابصد.
 -15-5مضرتک اب ص یوٍ پرداخت ظورحتساب دورٍ ای ( )Post Paidمتؼِد می صود ُزیيَ خدمات کَ ظی ظورحتساب ُر دورٍ بَ اكامتگاٍ كاهوین مضرتک ارسال و ای از ظریق متاس تلفین و ای پایگاٍ اظالع رساین رشکت اػالم می صود را در
هملت تؼینی صدٍ پرداخت مناید .در غری ایيعورت رشکت جماز بَ كعع خدمات بودٍ و بَ مٌظور وظول معالبات از ظریق راُاکرُای كاهوین و مراجع ذیعالح اكدام كاهوین بؼمل خواُد آورد.
تبرصٍ  – 1در ظورتیکَ مضرتک از ص یوٍ فروش پیش پرداخت ( )Pre-Paidاس تفادٍ می کيد ،پس از امتام مرصف ترافیک دورٍ اصرتاک و ای امتام دورٍ اصرتاک (ُر کدام کَ زودتر اتفاق بیفتد) و ػدم متدید از سوی مضرتک ،رشکت
وسبت بَ كعع خدمات اكدام می مناید.

شرکت مخاربات اریان
(سهامي خاص)

شماره قرارداد ........................................ :
تاریخ قرارداد.......................................... :

تبرصٍ  :اماکن اهتلال ماهدٍ ترافیک مرصف وضدٍ ماُیاهَ بَ ماٍ بؼدی وجود هدارد.
 -16-5مضرتک موظف است درخواست كعع خدمات و ای ُر گوهَ تغیری در خدمات را رساما از ظریق پاایهَ ُای فروش (مراکز تلفین  ،وب سایت  ،منایيدگی ُای جماز و ای تلفن )2222بَ رشکت اػالم مناید .تغیری در ظورت وجود اماکانت و
مٌعبق اب رشایط فروش رشکت (بس تَ بَ هوع خدمات و ص یوٍ فروش اهتخایب) و پس از پرداخت ُزیيَ ُای مربوظَ و بدُی ُای مؼوكَ توسط مضرتک ،اماکن پذیر است .بدهییی است در ظورتیکَ اجرای تغیریات جدید میرس هباصد،
مس ئولیت حلویق و مایل خدمات كبیل ات زمان ارائَ درخواست اهرصاف ،بَ غِدٍ مضرتک می ابصد.
مادٍ  -6تؼِدات رشکت
 -1-6رشکت متؼِد بَ ارائَ و اجرای توافلٌامَ سعح خدمات ( )SLAبَ مضرتک می ابصد.
 -2-6متام بيدُای توافلٌامَ سعح خدمات ( )SLAاز زمان امضای كرارداد كابل اجرا می ابصد.
 -3-6رشکت ،خدمات پض تیباین تلفین مرتبط اب موضوع كرارداد را بَ ظورت  24ساغتَ در ُفت روز ُفتَ از ظریق صامرٍ  2222تؼِد می مناید.
 -4-6رشکت متؼِد است کَ ارتباط ایيرتهت را در درگاٍ ورودی "جتِزیات مضرتک" بَ مضرتک حتویل مناید .هعب و راٍ اهدازي خدمات و حتویل آن بَ ظورت تلفين اجنام يم پذیرد و در ظورت مراجؼَ بَ حمل ارائَ خدمات بَ مضرتکُ ،زیيَ
راٍ اهدازی جتِزیات از مضرتک اخذ و ظورجتلسَ حتویل خدمات موضوع كرارداد اب مضرتک تيظمی می صود.
 -5-6رشکت متؼِد می ابصد وسبت بَ فؼال سازی خدمات حداکرث  48ساغت پس از اهؼلاد كرارداد اكدام و در ظوریت کَ مضرتک وسبت بَ پرداخت ُزیيَ راٍ اهدازی جتِزیات مضرتک اكدام منودٍ ،خدمات را حداکرث ات یک ُفتَ پس از
اترخی این كرارداد در حمل مضرتک بعورت حضوری حتویل دُد.
تبرصٍ  – 1در ظورتیکَ مضرتک بيا بَ مدارک مثبتَ ،در زمان ملرر در حمل حارض هباصد و ای آمادگی حتویل خدمات را هداص تَ ابصد ،ارتباط ،دایر صدٍ تللی و مراجؼَ جمدد مٌوط بَ تکرار پرداخت ُزیيَ راٍ اهدازی جتِزیات مضرتک
می ابصد.
تبرصٍ  -2در ظورتیکَ منایيدٍ رشکت در زمان ملرر ،هجت حتویل خدمات درحمل ،حارض وضود ،مضرتک می ابیست وسبت بَ اػالم موضوع از ظریق مرکز متاس و درایفت کد رُگریی اكدام مناید .در ظورت اجبات ادػای مضرتک،
رشکت موظف است مضن اسرتداد ُزیيَ هعب اخذ صدٍ بَ مضرتک ،وسبت بَ دایری و حتویل خدمات حداکرث ات  48ساغت بؼد اكدام مناید.
 -6-6رشکت متؼِد است چٌاچنَ مضرتک وسبت بَ خرید ترافیک اضایف اكدام و مهَ آىرا در ظی یک ماٍ مرصف هامنید ،اماکن اس تفادٍ از ماهدٍ آىرا در ماُِای بؼد فرامه آورد.
 -7-6چٌاچنَ مضرتک در ظول مدت كرارداد از جتِزیایت کَ خارج از فِرست اس تاهدارُای خمابرایت اػالم صدٍ از سوی رشکت است (کَ از ظریق پایگاٍ اظالع رساین رشکت اػالم می صود) اس تفادٍ مناید ،رشکت مس ئولییت در كبال افت کیفیت
ارتباط هدارد.
مادٍ  – 7فسخ كرارداد
 -1-7مضرتک در ظورت متایل بَ اهرصاف از درایفت خدمات ،می ابید اب ارائَ درخواست رمسی وسبت بَ فسخ كرارداد اكدام مناید .بدهییی است ات زمان مجع آوری ارتباط (حداکرث یک ماٍ پس از جبت درخواست مضرتک در دبریخاهَ واحد
اجرایی) مس ئولیت حلویق و مایل خدمات موضوع كرارداد بَ غِدٍ مضرتک می ابصد.
تبرصٍ – در ظورت فسخ كرارداد اب ص یوٍ ظورحتساب دورٍ ای از ُر یک از ظرفنی ،مضرتک موظف بَ پرداخت آخرین ظورحتساب حماس بَ صدٍ ات زمان كعع خدمات می ابصد.
 -2-7در ظورت ػدم تواانیی فین رشکت بَ ادامَ ارائَ خدمات بَ هجت مًسوخ صدن تکٌولوژی ،رشکت می ابیست موضوع را بعور کتیب بَ مضرتک اػالم و در خواست فسخ كرارداد مناید .بدهییی است رشکت ابید حداکرث یک ماٍ كبل،
وسبت بَ اظالع رساین موضوع اكدام مناید.
 -3-7چٌاچنَ ُر یک از ظرفنی بَ تؼِدات خود در این كرارداد معل هامنید ،ظرف ملابل می تواهد اب اػالم کتیب و هملت حداکرث  15روزٍ وسبت بَ فسخ كرارداد اكدام مناید.
تبرصٍ  -در ظورت اهرصاف و فسخ كرارداد انیش از ػدم رػایت تؼِدات از سوی مضرتک ،مضرتک ملزم بَ پرداخت ُزیيَ ُای اصرتاک بدون اغامل ختفیف ات زمان فسخ كرارداد می ابصد.
 -4-7در ظورت ارائَ ُرگوهَ درخواس یت از سوی مضرتک مبین بر تغیری در وضؼیت تلفن اثبیت کَ ارتباط موضوع كرارداد بر روی آن دایر صدٍ است (امع از تغیری مالکیت ،تغیری صامرٍ ،تغیری ماکن و  )...و ػدم اماکن بركراری ارتباط در
رشایط جدید ،مضرتک می تواهد وسبت بَ درخواست فسخ اكدام مناید .بدهییی است مس ئولیت مایل و حلویق انیش از موضوع كرارداد ات زمان ارائَ درخواست فسخ و مجع آوری ارتباط (حداکرث یک ماٍ پس از جبت درخواست مضرتک
در دبریخاهَ واحد اجرایی) بَ غِدٍ مضرتک می ابصد.
مادٍ  – 8حنوٍ حل اختالف
در ظورت بروز ُرگوهَ اختالف بنی ظرفنی كرارداد ،و ػدم رفع مضلک از ظریق مذاکرٍ و گفتگوی دوجاهبَُ ،ر یک از ظرفنی می تواهد موضوع را بَ سازمان مٌؼکس مناید .بدهییی است رس یدگی موضوع در ُر یک از این رشایط ،انیف ظرح
موضوع از سوی ُر یک از ظرفنی در مراجع ذیعالح كاهوین منی ابصد.

این كرارداد در دو وسخَ صامل  9مادٍ و  11تبرصٍ و  .....پیوست اب توافق ظرفنی بَ امضاء رس یدٍ و كابل اجرا می ابصد.
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