شرکت ارتباطات فرزانگان پارس

دارنده پروانه ایجاد و بهرهبرداری از شبکه ارتباطات ثابت ( )FCPبه شماره 100-94-26

از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

قرارداد مشتركين ارايه خدمات اينترنت پرسرعت
اين قرارداد بين شرکت ارتباطات فرزانگان پارس به شماره ثبت 481477 :دارنده پروانه ايجاد و بهرهبرداری از شبکه ارتباطات ثابت ( )FCPبه شماره
 100-94-26از سااازنان تیميم نرررات و ارتباطات راديیي( (با ابابار  10ساااش شاامزاا( از تاري  ،)1395/07/28رايانانه  ،info@farzaneganpars.irنمابر
 88659961با ندير بانل( آقای بليرضااا شاااه ن مدی با شااماره نل(  0036805361که نطابق با آخرين روزنانه رساام( به شااماره -8616نیرخ 1398/01/25
دارای حق انضا ن(باشد ،به نشان( تهران ،خيابان وليعصر ،باالتر از پارک ساب( ،نرسيده به ايزاگاه تیانير ،بیبزت بخشیدگان پالک  6کدپزا(1516743511 ،
به شماره  021-93110000از يک طرف و ناراض( با نشخصات زير که از اين پس نشارک نانيده ن(شید از طرف ديگر ،با شرايط ذيل نیعرد ن(شید.
مشخصات مشترک( :شخص حقيقی يا حقوقی)

آقای /خانم  /شرکت  ---------------------به کد نل( /شماره ثبت  - -----------نام نمايیده /نديربانل--------------
شماره تلفن همراه------------ :
نشان( نکان دريافت خدنت ------------------------------------و اقاناگاه اصل(--------------------------:
شماره تلفن ثابت -------------- :رايانانه (ايميل )  --------------- :نيزان ت صيالت ---------------- :تاري تیلد / / :
شغل -------- :
ماده  :1تعاريف

 -1-1كميسيون :کميزيین تیميم نرررات ارتباطات
 -1-2سازمان :سازنان تیميم نرررات و ارتباطات راديیي(
 -1-3شركت :شرکت ارتباطات فرزانگان پارس به شرح نشخصات باال
 -1-4مشترک :هر شخص حرير( و يا حریق( است که به بییان کاربر نهاي( به نیجب اين قرارداد از خدنات نیضیع قرارداد اسافاده ن(نمايد.
 -1-5پنل كاربری ،ح ساب كاربری :درگاه خدنات برای نشارک به آدرس  .................ن(با شد که د سار س( به اطالعر سان(ها ،صیرت زابها ،ريز نصرف و
انجام تزت سربت ،شارژ و تمديد سرويس از طريق آن انکانپذير است.
 -1-6شبکه شركت :کليه تجهيزات و خطیط ارتباط( که ت ت نالکيت شرکت ن(باشد.
 -1-7رانژه :برقراری ارتباط تلفن نشارک با شبکه شرکت
 -1-8دايری سرويس :ت یيل و راه اندازی سرويس نشارک و برقراری ارتباط با شبکه شرکت
 -1-9نشانی  :IPنشان( پروتکل ايیارنت ،برحزب بددی است که به تجهيزات شبکههای رايانهای اخاصاص پيدا ن(کید و به نیمیر اتصاش بين گرههای شبکه
اسافاده ن(شید.
 -1-10نشانیهای عمومی  :IPنشان(های  IPکه در شبکه جهان( ايیارنت قابل نزيرياب( هزاید.
 -1-11نشانیهای خصوصی  :IPبازهای از نشان(های  IPاست که برای شبکههای خصیص( (نانید شبکه داخل( سازنانها و شبکه نل( اطالبات) در نمر
گرفاه شده است.
 -1-12مکان دريافت خدمت :ن ل( که بر اساس ابالم نشارک در زنان ثبت نام سرويس ،شرکت خدنات خید را در آن نرطه به نشارک ت یيل ن(دهد.
آدرس ابالن( تیسط نانبرده در زنان ثبتنام نالک پشايبان( قرار خیاهد گرفت.
 -1-13اقامتگاه اصلی :به نعیای نشخصات آخرين نشان( ن ل سکینت ،ابالم شده از سیی نشارک به شرکت جهت دريافت نکاتبات ن(باشد.
 -1-14شماره تماس :شماره تماس  ...............جهت ارتباط با پشايبان( بهصیرت  24ساباه و در  7روز هفاه ن(باشد.
 -1-15ترافيك آستانه استفاده مصرف منصفانه :حداکثر حجم نصرف( تعيين شده از سیی شرکت در هريک از سربتهای تعيين شده ،به ن یی که ترافيک
داخل( حداقل دو( )2برابر ترافيک بين الملل است.
 -1-16سرعت پايه :سربا( است که پس از اتمام حجم نصرف نیصفانه نشارک در يک دوره سرويسده( بر نبیای آن برای هر دو نیع ترافيک داخل و
بينالملل ادانه خیاهد يافت و حداقل نيزان تعيين شده برای آن سربت  128کيلی بيت بر ثانيه است.
 -1-17ترافيك داخلی :هر ترافيک با نيزبان( در داخل کشیر است.
 -1-18وب سايت شركت :سايت رسم( شرکت به نشان( www.wenex.ir
 -1-19دوره ا شتراک :ندت زنان سرويس اناخاب( در شيیه فروش پيش پرداخت ،که ن شارک برا ساس تعرفه ابالن( از سیی شرکت در چارچیب ن صیبات
کميزيین ،هزيیه آن را پرداخت ن(کید و از زنان دايری سرويس آغاز ن(شید.
ماده  :2موضوع قرارداد

ببارت ا ست از ارايه خدنات د سار س( پر سربت ثابت برای ن شارک از طريق شبکه شرکت و روی خط تلفن  ....................با نرخ بيت ( سربت)  ................و
خدنات پشايبان( نرتبط با آن.
تبصره :تغيير سرويس "صرفا" در پايان هر دوره ،به درخیاست نشارک انکانپذير است.
نشانی:
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ماده  :3مدت زمان قرارداد

 -3-1ندت زنان اين قرارداد بر اساس ناه شمز( و از زنان اولين اتصاش با شبکه شرکت شروع و پايان آن بر اساس دوره اشاراک سرويس اناخاب شده برطبق
فرم درخیاست سرويس و اطالبات پیل کاربری ،برحزب سابت و دقيره ن(باشد.
 -3-2در صیرت(که نشارک درخیاست ابزام کارشیاس نصب و ت یيل حضیری سرويس را داشاه باشد ،شرکت حداکثر ظرف ندت  72سابت پس از ابالم رانژه
خط تلفن و ابالم آنادگ( ت یيل سرويس به ن شارک ،سرويس را به صیرت ح ضیری ن صب و راه اندازی کرده و ت یيل ن(دهد و شرکت ناعهد ا ست
شروع قرارداد را ا ز تاري انضاء صیرتجلزه نصب تیسط نشارک ن اسبه نمايد .اگر نشارک در اين ندت شرايط و ن يط را برای نصب و نراجعه حضیری
کارشیاس آناده نیمايد ،زنان دايری سرويس  72سابت پس از ابالم آنادگ( ت یيل سرويس از سیی شرکت در نمر گرفاه ن(شید.
 -3-3در صیرت(که نشارک درخیاست ابزام کارشیاس نصب و ت یيل حضیری سرويس را نداشاه باشد ،بايد حداکثر ظرف ندت  72سابت پس از ابالم آنادگ(
ت یيل سرويس به ن شارک و ت یيل نام کاربری و کلمه ببیر و اطالبات الزم از سیی شرکت به ن شارک ،ارتباط با شبکه شرکت را برقرار نمايد ،در
صیرت بدم انجام اين انر در زنان ا شاره شده تی سط ن شارک ،نبیای زنان دايری سرويس از زنان ابالم آنادگ( ت یيل سرويس از سیی شرکت ل اظ
خیاهد شد.
 -3-4هشدار پايان زنان دوره سرويس طبق قرارداد حداقل  3روز قبل از اتمام زنان پايان دوره ،تیسط شرکت از طريق پيانک به نشارک اطالع رسان( ن( شید
و در صیرت بدم درخیاست تمديد از سیی نشارک از طريق پیل کاربری (سانانه نشاريان) و يا تماس تلفی( تا  72سابت پس از پايان ندت زنان قرارداد،
قرارداد ف( نا بين ،پايان يافاه تلر( شده و سرويس جمع آوری ن(شید و راه اندازی نجدد سرويس نشمیش زنان و شرايط جديد خیاهد بید.
 -3-5پس از اتمام ندت زنان قرارداد ،با تیافق طرفين و پرداخت پيش فاکایرهای خريد خدنات دورههای آيیده ،اين قرارداد به صیرت دورهای و براساس شرايط
و ضیابط جديد تمديد ن(گردد.
تبصره  :1قرارداد نبادله شده در پیل کاربری نشارک نیجید ن(باشد.
تبصره « :2ناندهی ترافيک» دورهی قبل به دورهی اشاراک جديد اناراش نم(يابد.
 -3-6برای ن شارکيی( که در نکان اجارهای به سر ن(برند ،اين قرارداد تیها تا پايان ندت زنان اجاره ،نیعرد ن( شید .در صیرت( که تا  48سابت قبل از پايان
ندت زنان قرارداد ،نشارک اجاره نانه جديد و يا تمديد اجاره نانه قبل( را به شرکت ارايه نمايد ،شرکت نزبت به تمديد اين قرارداد يا انعراد قرارداد جديد با
نشارک اقدام ن(نمايد .در غير اين صیرت قرارداد ف( نا بين ،پايان يافاه تلر( شده و سرويس جمعآوری ن(شید.
ماده  :4مبلغ قرارداد

 -4-1نشارک بايد قبل از آغاز بهره برداری از خدنات نیدرج در ناده  ،2در ابادای هر ناه يا دوره هزيیه خدنات را براساس سرويس درخیاسا( (نیجید در ليزت
خدنات شرکت) از طريق درگاه پرداخت الکارونيک( در پیل کاربری واريز و يا بهصیرت نرد پرداخت نمايد.
 -4-2نبلغ کل قرارداد برا ساس سرويس درخیا سا( نیدرج در فرم درخیا ست سرويس نطابق با ن صیبات کمي زيین (ن صیبات شماره  266نیرخ ،1396/08/21
شماره  268نیرخ  1396/10/03و شماره  4جل زه  313نیرخ  1399/11/12يا ساير ن صیبات( ا ست که در آيیده ت صیيب ن( شید) و با احا زاب ناليات بر
ارزش افزوده که در پیل کاربری به تاييد نشارک رسيده است ،ن(باشد.
تبصره  :1پيش فاکایر سرويس درخیاسا( به صیرت الکارونيک( از طريق پیل کاربری در اخايار نشارک قرار داده ن(شید.
 -4-3هزينه راهاندازی تجهيزات انتهايی (مودم) :درصیرت(که نشارک نيازنید حضیر نمايیده شرکت برای نصب سرويس در ن ل نیردنمر باشد ،بايد
هزيیههای نربیط به راهاندازی تجهيزات اناهاي( را بالوه بر هزيیه اشاراک در چارچیب نصیبه شماره  5جلزه  326نیرخ  1400/08/30کميزيین (و يا
ساير نصیبات( که در آيیده تصیيب ن(شید) ،در زنان برد قرارداد پرداخت نمايد .نییط به ايیکه قبل از ابزام کارشیاس هزيیه انجام کار به نشارک ابالم
شده و در قباش اخذ هزيیه ،رسيد به وی ارايه شید.
 -4-4هزينه دايری و تخليه خط مشترک :هزيیه داير کردن و تخليه خط نشارک نطابق نصیبه شماره  2جلزه شماره  323نیرخ  1400/05/10کميزيین (و
يا ساير نصیبات( که در آيیده تصیيب ن(شید) است که بالوه بر هزيیه اشاراک (و هزيیههای نربیط به راه اندازی تجهيزات اناهاي( در صیرت درخیاست)،
فرط يکبار در هیگام راهاندازی ،از نشارکين دريافت ن(شید.
تبصره  :2نطابق نصیبات جاری کشیر ،ناليات بر ارزش افزوده به کليه نبالغ نذکیر اضافه شده و نشارک نلزم به پرداخت آن ن(باشد.
تبصره  :3چیانچه نشارک از آساانه اسافاده نصرف نیصفانه ببیر کید ،شرکت ن(تیاند نزبت به ابماش سياست اسافاده نیصفانه اقدام و ضمن اطالعرسان( به
نشارک نزبت به کاهش سربت کاربر تا سربت  128 Kbpsاقدام نمايد و يا آنکه نشارک ن(تیاند از طريق پیل کاربری ،نزبت به خريد حجم ترافيک
اضاف( داخل( و بين الملل اقدام نمايد.
ماده  :5تعهدات شركت

 -5-1شرکت ارايه يک يا چید نیرد خدنات يا تجهيزات را به خريد يک يا چید نیرد ديگر نشروط نم(کید.
 -5-2با تیجه به انجام انکان سیج( نيزان سربت قابال اراياه تیساط شارکت باه نشاارک پاس از راناژه ،شارکت ناعهاد باه اراياه سارويس باا نارخ بيات
نیدرج در نیضیع قرارداد ن(باشد.
نشانی:
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 -5-3شرکت ناعهد است که به همان ترتيب ابالن( در تبليغات و بازارياب( خید قراردادها را تیميم کید.
 -5-4شرکت قیانين و نرررات ن صیب نراجع ذی صالح قانین( نربیط به ارايه خدنات نی ضیع اين قرارداد را از طريق درج در وب سايت شرکت در د سارس
نخاطبان و نشارکين قرار ن(دهد.
 -5-5شرکت ناعهد ا ست تمهيدات الزم را برای ربايت تعهدات  SLAدر هیگام بمليات شبکه پيشبيی( کید و با اطالع قبل( (حداقل  48سابت قبل) ،زنان
 Down Timeرا تعيين کید .بمليات  Down Timeدر زنانهای کم ترافيک (سابت  2تا  6صبح) انجام ن(شید و تعداد آن در ناه حداکثر يکباراست.
 -5-6شرکت ناعهد به ارائه و اجرای تیافریانه سطح خدنات ( )SLAنطابق ضیابط نصیبه شماره ( 177و ساير نصیبات جديد نرتبط بعدی) کميزيین بیده و
تمام بیدهای تیافریانه سطح خدنات ( )SLAاز زنان انضای قرارداد و ت یيل سرويس قابلاجرا ن(باشد.
 -5-7شرکت ناعهد است قبل از ارايه خدنات به نشارک ،نزبت به پيش بيی( تمهيدات الزم برای ت رق تعهدات  SLAاقدام نمیده و به نیمیر حفظ کيفيت و
سطیح خدنت نی ضیع قرارداد ،از بدم وجید نیيز بر خط ن شارک پيش از راه اندازی سرويس اطميیان حا صل کید .همچیين در صیرت و صیش گزارش از
سیی نشارک نبی( بر وجید نیيز بروی خط نشارک ،در خصیص بررس( و رفع اخاالش نزبیر ،اقدام نمايد.
 -5-8شرکت ناعهد ا ست تا پايان دوره ا شاراک خدنت اناخاب( ،تغييری در شرايط نررر در قرارداد نخیاهد داد؛ نگر ايیکه بر ا ساس ابالم سازنان نجبیر به
ابماش تغييرات باشد که در اين نیرد نيز شرايط جديد بايد به اطالع نشارک برسد و تصميمگيری در خصیص ادانه يا فز قرارداد در اخايار نشارک باشد.
 -5-9شرکت در قباش تصميمات نراجع ذيصالح و تغييرات در قیانين و نرررات نؤثر بر اين قرارداد نزئیليا( ندارد.
 -5-10چیانچه به تشخيص شرکت ،اصالحات يا ايجاد تغييرات در نان قرارداد ضروری باشد ،پس از تاييد سازنان ،حداقل  14روز قبل از الزماالجرا شدن نزبت
به ت یيل نزخه کاب( و يا الکارونيک( به نشارک اقدام نمیده و نشارک در ط( ندت نذکیر ن(تیاند اباراضات خید را به صیرت کاب( و يا الکارونيک( از
طريق ايميل  Seals@farzaneganpars.irيا نمابر به شماره  ...............به شرکت ابالم نمايد.
تبصره  :1در خصیص قراردادهای قبل( ،شرکت نیظف به کزب رضايت نشارکين جهت ابماش تغييرات است.
 -5-11شرکت ناعهد است ت ت هيچ شرايط( بهجز در نیاردی که قانین و نرررات نعين ن(کید ،نشارکين را از دسارس( به خدنات نیضیع اين قرارداد ن روم
يا ن دود نکید.
 -5-12شرکت ناعهد ا ست چیانچه آ سيب( ن شارکين را از طريق خدنات نی ضیع قرارداد تهديد کید و شرکت از اين رخداد آگاه با شد ،ن زبت به آگاه سازی
نشارکين و ارايه رهیمیدهای پيشگيرانه به آنها اقدام کید.
 -5-13شرکت نیظف به حفظ ن رنانگ( دادهها و اطالبات نشارکين و ارتباطات و حريم خصیص( نشارکين است و ناعهد ن( شید به نشارکين جهت صيانت
از دادهها و اطالبات شخ ص( شان نایا سب با خدنات ارتباط( و فنآوری اطالبات و آ سيبهای احامال( نا ش( از تهديدها اطالعر سان( کاف( را از طريق
وبسايت شرکت به بمل آورد.
 -5-14شرکت ناعهد است که ابماش هرگینه نمارت بر کارکردهای خدنات ،نیجب دسارس( غيرنجاز به دادهها و ارتباطات شخص( نشارکين نيزت و ربايت
نرررات قانین( ناظر به اين حیزه الزان( است.
 -5-15نشخصات و نرخ خدنات بايد به ن ی نیاسب و با جزييات کانل ،بهطیر رايگان به اطالع نشارکين رسانده شید.
 -5-16شرکت ناعهد به ارايه خدنات د سار س( به ايیارنت به ن شارک نطابق نی ضیع قرارداد بیده و در صیرت درخیا ست ن شارک نبی( بر ن صب و راهاندازی
خدنت ،شرکت نیظف به ن صب و راهاندازی تجهيزات اناهاي( ن شارک ا ست .هزيیههای نربیط به راهاندازی تجهيزات اناهاي( طبق ن صیبه کمي زيین از
نشارک اخذ و صیرتجلزه ت یيل خدنات نیضیع قرارداد با نشارک تیميم ن(شید.
 -5-17شاارکت نیظف اساات دادهها و اطالبات نربیط به شاااخصهای کيفيت خدنات را تا سااه ناه پس از پايان قرارداد نشااارکين نگهداری کید تا انکان
پاسخگیي( به ادباهای نطرحشده از سیی آنها نبی( بر نبید يا کاسا( کيفيت خدنات را داشاه باشد.
 -18-5شرکت ناعهد ا ست ب(وقفه ،به صیرت بي زت و چهار( )24سابت در شبانهروز و هفت( )7روز در هفاه ،خدنات نی ضیع قرارداد را فراهم نمايد و انکانات
پشايبان( تلفی( از طريق شماره  021-45296000و پاسخگیي( به نشارکين خید را بهصیرت شبانهروزی و در تمام ايام هفاه و ايام تعطيل فراهم کید.
تبصره  :2پشايبان( حضیری و رفع بيیب فی( که نياز به بمليات فيزيک( در نراکز نخابرات( يا ن ل نشارک يا ن ل نصب تجهيزات دارند ،در سابات اداری و
با پرداخت هزيیه کارشیاس( تیسط نشارک طبق تعرفههای شرکت و با هماهیگ( و ابالم نبلغ نربیطه به نشارک قابل بررس( و حل است.
 -5-19شرکت ناعهد است در صیرت بروز اخاالش و يا قطع ارتباط حزب گزارش نشارک ،در اسرع وقت نزبت به رفع اشکاش اقدام نمايد.
 -20-5شرکت هيچگینه نزئیليا( در قباش سيمکش( داخل ساخامان ،دساگاه تلفن نرکزی (ساناراش) ،رايانه و تجهيزات آن ،کابلکش( و غيره سمت نشارک
ندارد.
 -5-21شرکت نیظف است درصیرت وصیش درخیاست نشارک ايیارنت پرسربت  ADSLنبی( بر تخليه خط (از جمله بصیرت کاب( يا از طريق پیل کاربری)،
کل فرايید تخليه خط نربیط به شرکت (از قبيل انعکاس درخیاست به شرکت نخابرات ايران) را حداکثر ظرف ندت  24سابت کاری انجام دهد.
 -5-22کليه سرويسهای دارای نشان(های بمین(  IPبه صیرت ناغير ) (Dynamicاست و در صیرت نياز به سرويسهای دارای نشان(های خصیص(  IPدر
هر زنان با پرداخت هزيیه نربیط در چارچیب نصیبات کميزيین و وجید انکانات و تیافق طرفين ،انکانپذير است.
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تبصره  :3اگر نشارک دارای  IPخصیص( ،هیگام تمديد سرويس IP ،قبل( خید را اناخاب نیمايد ،شرکت تعهدی نبی( بر ارايه همان  IPقبل( و تیميمات انجام
شده را ندارد.
 -5-23شرکت نیظف است ن یه نصب و راه اندازی تجهيزات اناهاي( (نیدم) را به صیرت شفاف و بدون اخذ هزيیه از طريق پايگاه اطالعرسان( خید نیاشر کید
و در هیگام تماس نشارک با نرکز تماس پشايبان( ،راهیماي( الزم را ارايه و در صیرت درخیاست نشارک ،برای ابزام کارشیاس و نصب و راهاندازی
تجهيزات اناهاي( در ن ل نشارک اقدام کید.
ماده  :6تعهدات مشترک

 -6-1نشارک ناعهد است با آگاه( کانل از بهای خدنات و ن یه پرداخت هزيیهها نزبت به گزيیش آنها اقدام کید و به نیابد نررر در قرارداد پايبید باشد.
 -6-2نشارک ناعهد است کليه قیانين و نرررات جمهیری اسالن( ايران نرتبط با نیضیع قرارداد و دسایرالعملهاي( که از سیی نراجع ذیربط صادر و ابالغ
شده و از طريق پايگاه اطالعرسان( شرکت يا ساير نبادی ذیربط اطالعرسان( شده است را ربايت نمايد.
 -6-3نشارک ناعهد است از واگذاری انکانات و تجهيزات ناعلق به شرکت به غير خیدداری نمايد .در غير اين صیرت شرکت نجاز به فز خدنات است.
 -6-4هرگینه واگذاری خطیط و ليیکها و ندارات ارتباط( پهیای باند و ساير انکانات و خدنات ارائه شده به نشارک به غير و خارج از رواش اناراش اناياز تیسط
شرکت و همچیين تیزيع تمام يا بخش( از آنها به صیرت بمین( به سايرين (فعاليت نشابه شرکتهای اپراتیری) به هر شکل و ت ت هر بییان نمییع
بیده و نشارک صرفاً نجاز به اسافاده از خطیط و خدنات نذکیر تیسط خید و يا کارنیدان خید (در زنان اشاغاش به کار يا نأنیريت سازنان() ن(باشد.
تبصره  :1ارايه سرويس به دانشآنیزان و يا دانشجیيان دانشگاهها و ساير نیسزات آنیزش( در زنان حضیر آنها در نکان ن ل ت صيل و نییط به ربايت تمان(
نیارد بالنانع ن(باشد.
تبصره  :2در صیرت تیزيع درون سازنان( خطیط و خدنات ارايه شده ،ثبت نشخصات هیيا( و  CDRو  LOGفعاليت کاربران و ذخيره آن برای ندت حداقل
شش ناه جهت ارايه به نراجع ذی صالح ضروری است.
 -6-5نزئیليت بیاقب هرگینه اسافاده سیء و نغاير با قیانين و نرررات از خطیط و خدنات ارايه شده صرفاً بر بهده نشارک است.
 -6-6نشارک نجاز به اناراش ترافيک خطیط تلفن از بزارهای دياا و ايیارنت واگذار شده نم(باشد.
تبصره  :3اين ن دوديت خطیط تلفن داخل( ( )PBXسازنانها و شرکتها و نؤسزات را در ن دوده ساخامان و شبکه ن ل( در بر نم(گيرد.
 -6-7در صیرت نيازنیدی برخ( از نشارکين حریق( جهت تیزيع ايیارنت در نکانهای بمین( (از قبيل پارکها ،نراکز تفري ( ،فرودگاهها ،ترنيیاشهای نزافربری
و )...با اسافاده از بزار  WIFIو يا هر روش ديگر ،الزم است اين اقدام ت ت نزئیليت و نديريت شرکت به نایليان اناکن فیق صیرت پذيرفاه و در نراحل
طراح( و اجرا نيز هماهیگ( الزم بين شرکت جهت تانين پيیست کیارل( ،ابماش سياستهای انیيا( و همچیين ن یه احراز هیيت ،ثبت و ذخيره نشخصات
و  LOGفعاليت کاربران به بمل آيد .در غيرايیصیرت اين بمل تخلف بیده و کليه نزئیليتها و تبعات آن به بهده نشارک خیاهد بید.
 -6-8بديه( است شرکت ن(تیاند در صیرت نشاهده و اطالع از نیارد تخط( از نفاد بیدهای  3-6تا  7-6تیسط نشارک نزبت به صدور اخطار با نهلت  10روزه
جهت رفع نیارد تخلف اقدام نمیده و در صیرت بدم رفع تخلف نلزم به قطع خطیط و تیقف ارائه سرويس تا زنان رفع نیارد تخلف و همچیين نعرف(
نشارک خاط( به نراجع ذيصالح است.
 -6-9نشارک ناعهد است در صیرت تغيير نشخصات تماس (شماره تلفن و آدرس پزت الکارونيک() ،اطالبات جديد خید را به شرکت اطالع دهد ،در صیرت
بدم اطالعرسان( و بروز هرگینه نشکل( در برقراری تماس با نشارک ،نزئیليت بدم اطالع از نیاردی که ناضمن اطالعرسان( است ،بر بهده نشارک
خیاهد بید.
 -6-10نشارک نیظف است پس از اولين ارتباط با شبکه شرکت ،نزبت به تغيير رنز ورود سرويس خید اقدام نمايد و حفاظت از سيزامها و اطالبات سمت
نشارک بر بهده خیدش است و نشارک بايد از نام کاربری و رنز ببیر به ن ی نیاسب نگهداری نمايد.
 -6-11بهنیمیر تکريم اربابرجیع تمان( نکالمات برقرارشده با نشارک ضبط ن(شید و درصیرت نشاهده رفاار نابهیجار و يا الفاظ خارج از برف جانعه از سیی
کارکیان شرکت و يا نشارک ،دو طرف حق نزاید قراردادن نکالمه ضبط شده و پيگيری نیضیع نطابق قیانين کشیر را دارند.
تبصره  :4نشارک ناعهد است (نطابق با ناده  608قانین نجازات اسالن() در ن یه برخیرد با کارشیاسان شرکت ،ربايت حریق آنها را به بمل آورد ،در صیرت
نشاهده رفاار نابهیجار و يا الفاظ خارج از برف جانعه از سیی نشارک ،شرکت نطابق با قیانين با خاط( برخیرد خیاهد کرد.
 -6-12خريد نیدم از شرکت اجباری نيزت و نشارک ن(تیاند از نیدمهای اسااندارد اسافاده کید ،ول( به نشارکين پيشیهاد ن(شید از يک( از انیاع نیدمهای
نیرد تیصيه شرکت اسافاده نمايید.
 -6-13خدنات پس از فروش نیدمهاي( که از شرکت خريداری شده به بهده گارانا( کییده ن صیش ن(باشد و نزئیليت آن از بهده شرکت خارج است.
 -6-14درصیرت( که نشارک بعد از رانژه (تا قبل از اولين اسافاده) از درخیاست سرويس نیرد نمر نیصرف شید ،شانل کزر هزيیه طبق تعرفههای نصیب سازنان
خیاهد شد و نلزم به پرداخت آن خیاهد بید.
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 -6-15کليه نکاتبات شرکت با نشارک شانل صیرت حزاب دوره و نانید آنها از طريق پیل کاربری و يا ساير طرق اطالعرسان( از قبيل پيانک يا نشان( پزت
الکارونيک( انجام خیاهد شد .نشارک تاييد ن(کید که اطالبات ناعلق به ايشان که در فرم درخیاست سرويس درج گرديده ،ص يح است و تبعات انعکاس
اطالبات ناص يح بر بهده نام برده خیاهد بید.
 -6-16در صیرت(که نشارک در ن ل اسافاده از سرويس نزااجر باشد و به هر دليل( اقدام به تخليه آنجا نمايد ،بايد نراتب را به شرکت اطالع داده تا نزبت به
قطع سرويس اقدام شید ،در غير اين صیرت کليه نزئیليتهای حاصل از آن بر بهده نشارک است.
ماده :7شرايط فسخ قرارداد

 -7-1نشارک در صیرت تمايل به انصراف از دريافت خدنات ،ن(بايزا( با ارايه درخیاست از پیل کاربری خید نزبت به فز قرارداد اقدام نمايد و شرکت نکلف
ا ست حداکثر ظرف ندت  6روز کاری از تاري ابالم ف ز ن شارک ،ن زبت به انجام کليه نراحل ف ز و ف ز قرارداد با وی اقدام نمايد .بديه( ا ست در
صیرت درخیاست فز يک طرفه از سیی نشارک قبل از پايان قرارداد هزيیه پرداخا( نربیط به اين قرارداد به نشارک بیدت داده نخیاهد شد .همچیين
ف ز و يا اتمام قرارداد به هر دليل ،به هيج وجه رافع ن زئیليتهای ن شارک در خ صیص تعهدات وی در طیش ندت زنان ابابار نبیده و بايد پا سخگیی
نیارد اسافاده غير نجاز در طیش ندت زنان قرارداد فز شده باشد.
 -7-2چیانچه شرکت نایانزاه با شد نزبت به ارايه خدنات با نعيارهای نیرد نمر اين قرارداد (نانید و نه ن دود به تعهدات  )SLAاقدام نمايد ،نشارک ن(تیاند
نزبت به ابالم فز قرارداد و اخذ هزيیه نرتبط با سرويس دريافا( اقدام نمايد و شرکت نکلف است پس از بررس( نیضیع و در صیرت تاييد ،ظرف يک
هفاه از تاري ابالم فز نشارک ،نزبت به تزیيه حزاب با وی اقدام نمايد.
 -7-3در صیرت ارايه هرگینه درخیاسا( از سیی نشارک نبی( بر تغيير در وضعيت تلفن ثابا( که ارتباط نیضیع قرارداد بر روی آن داير شده است (ابم از تغيير
نالکيت ،تغيير شماره ،تغيير نکان و )...و بدم انکان برقراری ارتباط در شرايط جديد ،ن شارک ن(تیاند ن زبت به درخیا ست ف ز اقدام نمايد .بديه( ا ست
نزئیليت نال( و حریق( ناش( از نیضیع قرارداد تا زنان ارايه درخیاست فز و جمع آوری ارتباط به بهده نشارک ن(باشد.
 -7-4نشارک (نزااجر  ،صاحب خط) حق فز يکطرفه و جمع آوری رانژه خط نیضیع قرارداد ،از روی تجهيزات شرکت و از طريق شرکت نخابرات را ندارد.
 -7-5در صیرت درخیاست نشارک نبی(بر تغيير در وضعيت تلفن ثابا( که ارتباط نیضیع قرارداد بر روی آن داير شده است (ابم از تغيير نالکيت ،تغيير شماره،
تغيير نکان و )...و ارايه سرويس در وضعيت جديد ،انکان اناراش ندت زنان باق(نانده سرويس قبل( به سرويس جديد وجید ندارد.
ماده : 8رسيدگی به شکايتها

نشارک ن(تیاند در صیرت داشان شکايت ،به وب سايت شرکت به آدرس  www.wenex.irنراجعه و شکايت خید را در سانانه شکايات ثبت نمايد و يا با
تلفن سراسری  021-45296000تماس بگيرد .در صیرت بروز هرگینه اخاالف بين طرفين قرارداد و بدم رفع نشکل از طريق نذاکره و گفاگیی دوجانبه ،نشارک
ن(تیاند نیضیع را به سازنان از طريق نراجعه به سايت  www.195.irيا تماس با تلفن گیيای  195يا شماره پيانک  600195و يا آدرس ايميل
 195@ ict.gov.irنیعکس و اقدام به ثبت شکايت نمايد.
الزم به ذکر است پس از ثبت درخیاست از طريق سايت شرکت و سازنان ،سيزام يک شماره پيگيری در اخايار نشارک قرار داده که نشارک ن(تیاند از طريق
ليیکهای نذکیر پيگيریهای الزم را انجام دهد.
تبصره :نراجعه به سازنان در اين خصیص نانع طرح دبیا در نراجع قضاي( نم(باشد.
ماده  :9وضعيت اضطراری

 -9-1وضعيت اضطراری پيشبيی( نشده و غير قابل پيشگيری تیها در صیرت( از شرکت و نشارک سلب نزئیليت ن(کید که فرا ارادی باشد.
 -9-2در صیرت بروز وقفه غير نجاز در ارايه خدنات ،شرکت ن( باي زت ب( درنگ ،کليه اقدانات ضروری برای اباده د سار س( به خدنات و به حداقل ر ساندن
پياندهای بدم دسارس( نشارکين به خدنت را انجام دهد.
 -9-3در صیرت بروز وضعيت اضطراری ،شرکت همزنان با انجام کليه اقدانات ضروری ن(بايزت نزبت به اطالع رسان( آن( به نشارکين اقدام نمايد.
 -9-4بدم انکان انجام تعهدات نیضیع قرارداد تیسط شرکت که به نیجب وقیع باليای طبيع( که ناش( از بدم ربايت اساانداردهای ايمی( در تأسيس و نصب
و بهره برداری از تجهيزات شبکه باشد ،نشمیش اين ناده نم(شید و به بییان قصیر از تعهدات شرکت تلر( خیاهد شد.
ماده  :10كليات قرارداد

اين قرارداد در  10ناده و در  2نزخه تیميم ،انضا و نبادله گرديد که هر نزخه حکم واحد را دارا ن(باشد.
مهر و امضای شركت

نام و امضای مشترک

نشانی:
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