
 

 ADSLه خدمات اينترنت پر سرعت ئقرارداد ارا

 
شماره ثبت        سعه ارتباطات به  شگامان تو شركت پي صادي 6524اين قرارداد بين  شبكه ارتباطات ثابت  411315645816: ، كد اقت شماره  FCP) دارنده پروانه ايجاد و بهره برداري از  سازمان تنظيم مقررات و   100- 94-17( به  از 

و  info@pishgaman.net: رايانامه، 021-22645421: نمابر  021-23545شماره تماس:    1436744883كدپستي  ،26،پالک53،نبش كوچه51يوسف آباد،خيابان جهان آرا،انتهاي كوچه  ، تهرانارتباطات راديويي، به نشاني  

 .گرددو با شرايط ذيل منعقد مي از طرف ديگر .................. و كد ملي ....................خانوادگي نام و نام ک با مشخصاتشماره شناسنامه و كدملي صاحبان امضا از يك طرف و مشتر ،مشخصات نام و نام خانوادگي

 تعاريف  : 1ماده     

  كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات :كميسيون -1-1

 سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي : سازمان -1-2

   (سهامي خاص): شركت پيشگامان توسعه ارتباطات شركت -1-3

  نمايد.ز خدمات موضوع قرارداد استفاده ميت كه به عنوان كاربر نهايي به موجب اين قرارداد اشخص حقيقي و يا حقوقي اس هر: مشترک -1-4

 (Kbps) و بيت بر ثانيهكيل مصرف كننده با واحد: نرخ انتقال داده بر اساس ظرفيت كانال انتقال تخصيص داده شده به پهناي باند -1-5

 گردد.  روز كامل( محاسبه شده و از زمان اولين ارتباط آغاز مي 30) ماهههاي يكدت زمان سرويسي كه مشترک انتخاب نموده، بر اساس دورهم :دوره اشتراک -1-6

 GBبا واحد  دورهمبادله توسط مشترک در طول يك قابل : ميزان اطالعات ترافيك ماهيانه -1-7

ي تهاي شبكه مخابرا، زير ساختشود. سيم كشي داخل ساختمان مشترک، خطوط تلفن: شامل زير ساخت و تجهيزات خطوط پر سرعت است كه تحت مالكيت شركت بوده و با نظارت وي اداره و نگهداري مي شبكه شركت -1-8

 د.  نشوجزء شبكه شركت محسوب نمي ،مالكيت، اختيار يا نظارت شركت نيستكشور و تجهيزاتي كه تحت 

 باشد.غير از ترافيك اصلي سرويس اينترنت مشترک ميه ، ترافيك اضافه خريداري شده بمنظور از ترافيك اضافه :رافيك اضافهت -1-9

 گويند.كردن ، رانژهشركت را اسپليتر: برقراري ارتباط تلفن مشترک با رانژه -1-10

 شود .هاي شبكه استفاده مياتصال بين گرهند و به منظور كاي اختصاص پيدا ميهاي رايانهنشاني پروتكل اينترنت، برچسب عددي است كه به تجهيزات شبكه: IPنشاني  -1-11

 كه در شبكه جهاني اينترنت قابل مسيريابي هستند. IPهاي نشاني : IP يهاي عمومشانين -1-12

  نظر گرفته شده است.ها و شبكه ملي اطالعات( در هاي خصوصي )مانند شبكه داخلي سازماناست كه براي شبكه IPهاي از نشاني ايبازه :IP يهاي خصوصنشاني -1-13

 و راه اندازي سرويس مشترک و برقراري ارتباط با شبكه شركت است. تحويل:  دايري سرويس  -1-14

 : موضوع قرارداد  2ماده 

ا )و ساير مصوبات جديد بعدي( و بصورت غير اختصاصي و نامتقارن، بكميسيون  177مطابق ضوابط مصوبه از طريق خط تلفن  ADSL فناوريبا استفاده از برداري از خدمات اينترنت به شبكه شركت و بهره  اتصال   از عبارت است 

 . باشد)و ساير مصوبات جديد بعدي( مي كميسيون 237ه در چارچوب مصوبكه هاي مصوب شركت با تعرفه( سرعت اسمي سرويس خريداري شده 8به  1) 0.125پهناي باند تضمين شده كه برابر

 : مدت زمان قرارداد3ماده 

 شود.اين قرار داد با اولين اتصال به شبكه شركت، برحسب ساعت و دقيقه شروع مي

 و دايري سرويس آماده  نصب  كارشناس  مراجعه و نصب  براي را اين مدت محيط كه مشترک ظرف شود. در صورتي  ساعت پس از اعالم رانژه خط تلفن توسط شركت براي مشترک داير مي     72حداكثر ظرف مدت  سرويس : تبصره 

ساعت پس از اعالم رانژه خط تلفن و   72نصب توسط مشترک، مشترک  بايد حداكثر ظرف مدت      كارشناس  درخواست  عدم صورت  شود و در ميگرفته نظر در شروع سرويس   ساعت پس از اعالم رانژه خط تلفن، زمان  72ننمايد، 

 شود .گرفته مي نظر در دريافت نام كاربري و كلمه عبور ساعت پس از 72 سرويس همان شروع در غير اينصورت زمان با شبكه شركت را برقرار نمايد، دريافت نام كاربري و كلمه عبور ارتباط

 : مبلغ قرارداد  4ماده 

 .بپردازدو براساس سرويس درخواستي كميسيون هاي مصوب ا مطابق تعرفهرهزينه خدمات  يا دوره، در ابتداي هر ماه دوبرداري از خدمات مندرج در ماده همشترک بايد قبل از آغاز بهر

و  از مجموع هزينه برقراري)و ساير مصوبات جديد بعدي( است و   كميسيون  237شماره   هدر چارچوب مصوب و هاي مصوب شركت   از خدمات موضوع قرارداد بر اساس تعرفه   ايدورههزينه اشتراک و استفاده    هزينه اشتراک:   -4-1

 . شودمي دريافت از مشترک كاملصورت ه در زمان عقد قرارداد ب)پيش پرداخت( با توجه به شيوه فروش  كه استهعرفه پلكاني حجم ترافيك بدست آمدنگهداري ماهيانه و ت

كه به صورت شفاف در قرارداد    مي شود در نظر گرفته مطابق مصوبات كميسيون    ،سرويس كمتر از سقف تعيين شده   در برخي موارد تعرفه نهايي ، كه بايد به تاييد سازمان برسد   قي شركت يهاي تشو باتوجه به سياست  :  1 تبصره 

 شود.ذكر مي

بر هزينه اشتراک مطابق نرخ شركت در   را عالوهانتهايي اندازي تجهيزات كه مشترک نيازمند حضور نماينده شركت براي نصب سرويس در محل مورد نظر باشد، بايد هزينه راه      در صورتي  :هزينه راه اندازي تجهيزات مشترک  -4-2

 .ريال در زمان عقد قرارداد پرداخت نمايد و پنجاه هزار يكصدچارچوب مصوبات كميسيون به مبلغ 

از عقد قرارداد فقط يك بار در هنگام ، اتصووالاندازي عالوه بر هزينه اشووتراک و راهو اين هزينه  بوده ريال 120000 مبلغ برابر( تخليه/ دايري) مخابرات، هزينه رانژه  ونكميسووي 237مطابق مصوووبه  :و تخليه هزينه دايري -4-3

 .باشدپرداخت آن قبل از جمع آوري ميبديهي است در صورت عدم پرداخت هزينه مذكور از سوي مشترک اين هزينه در هنگام درخواست جمع آوري از سوي شركت مطالبه و مشترک ملزم به  .شوددريافت مي  مشتركين

 باشد.مي براي هر دوره اشتراک و مشترک ملزم به پرداخت آن شودميمذكور اضافه هاي هزينهارزش افزوده به كليه مبالغ بر مطابق مصوبات جاري كشور، ماليات   :2تبصره 

 اقدام نمايد.مصوبات كميسيون تواند نسبت به خريد ترافيك اضافي بر اساس در صورت نياز، مشترک مي :3تبصره 

  .گرددمي تمديد ،شده پرداخت آن اشتراک حق كه ايدوره براي خود به خود قرارداد اين اشتراک، هزينه پرداخت با :4تبصره 

صره   ست كه همواره در قراردادهاي خود مدت اعتبار پروانه     :5تب شبكه ارتباطات ثابت شركت متعهد ا شتركين اعالم نم   ( FCP) ايجاد و بهره برداري از  شته و به م صورت پيامدهاي بي را در نظر دا شدن  ايد. در غير اين آن اعتبار 

 .قرارداد بر عهده شركت خواهد بود

 . و سرويس پس از امضاي قرارداد، تحويل مشترک خواهد شدد نخود اقدام نماي ADSL دريافت سرويسو ثبت نام توانند از اين طريق نسبت به م آنالين براي مشترک، مشتركين ميثبت نا در صورت امكانِ :6 تبصره

 .و ملزم به پرداخت خواهد بود كميسيونهاي مصوب كسر هزينه طبق تعرفه مشمول( از درخواست سرويس مورد نظر منصرف شود، رانژه )تا قبل از اولين استفاده بعد از، صورتيكه مشترکدر  :7 تبصره

شنواره  درصورتي كه خريد  :8 تبصره  صراف دهد، مابه        در بازه زماني ج سيد دوره خود ان سرر شترک بخواهد قبل از پايان يافتن  شد و م صورت گرفته با صب و راه ان   التفاوتهاي فروش  سرويس، ن ا ب تجهيزات و...  دازيهزينه واقعي 

 شد.دريافت خواهد شركتتوسط  ،هزينه پرداخت شده در جشنواره

 تسويه حساب با مشترک ضمن رعايت كليه شرايط ياد شده فوق حداقل پانزده روز پس از قطع سرويس وي انجام خواهد شد. :9 تبصره

   تعهدات مشترک: 5ماده 

 مقرر در قرارداد پايبند باشد . مفادها اقدام كند و به ها نسبت به گزينش آنشود با آگاهي كامل از بهاي خدمات و نحوه پرداخت هزينهمشترک متعهد مي -5-1

mailto:info@pishgaman.net
http://www.cra.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=2e897696-bb9c-49ea-9ead-332ba5c459fb
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ادي يا ساير مب  شركت رساني  كه از سوي مراجع ذيربط صادر و ابالغ شده و از طريق پايگاه اطالع    است  هاييبا موضوع قرارداد و دستورالعمل   در ارتباطكليه قوانين و مقررات جمهوري اسالمي ايران   ملزم به رعايتمشترک   -5-2

 .استشده ذيربط ابالغ

 .باشد. در غير اين صورت دارنده پروانه مجاز به فسخ خدمات ميشركت، به غير خودداري نمايدتجهيزات متعلق به  شود از واگذاري امكانات ومشترک متعهد مي -5-3

سا  يپهنا يها و مدارات ارتباطنكيخطوط و ل يهرگونه واگذار -5-4 ه ب يها به صورت عموم از آن يبخش  ايتمام  عيتوز نيو همچن شركت  توسط  ازيو خارج از روال انتقال امت ريها به غه شده به آن ئامكانات و خدمات ارا ريباند و 

( يسازمان  تيمامور ايدر زمان اشتغال به كار  كارمندان خود ) ايصرفا مجاز به استفاده از خطوط و خدمات مذكور توسط خود و     نيو تحت هر عنوان ممنوع بوده و مشترك ( به هر شكل  هاي اپراتوريشركت مشابه   فعاليت)  نيرياس 

 .باشنديم

 باشد.مي بالمانع موارد تمامي رعايت به منوط و تحصيل محل مكان در هاآن حضور زمان در آموزشي موسسات ساير و هادانشگاه دانشجويان يا و محصلين به سرويس هارائ : 1 تبصره

 .است يصالح ضروريبه مراجع ذ ئهسال جهت ارا كيمدت حداقل  يآن برا رهيكاربران و ذخ تيفعال LOG و CDR ي،تيثبت مشخصات هو ،ه شدهئخطوط و خدمات ارا يدرون سازمان عيدر صورت توز : 2 تبصره

 .باشديها مآن ازيو صاحب امت نيو مقررات از خطوط و خدمات ارايه شده صرفا بر عهده مشترك نيبا قوان ريعواقب هرگونه استفاده سوء و مغا تيمسئول -5-5

 .باشنديواگذار شده نم نترنتيو ا تايد يخطوط تلفن از بسترها كيمجاز به انتقال تراف نيمشترك -5-6

 .رديگي( در بر نميها و موسسات را در محدوده داخل كشور )محدوده ساختمان و شبكه محلشركتها و سازمان )PBX (يخطوط تلفن داخل تيمحدود نيا :3 تبصره

الزم است   گريهر روش د ايو  WIFI و ... ( با استفاده از بستر يبرمسافر يهاناليها ترمو فرودگاه يحيها و مراكز تفرپارک لي)از قب يعموم يهادر مكان نترنتيا عيجهت توز يحقوق نياز مشترك يبرخ يازمنديدر صورت ن -5-7

سئوليت و مديريت  تحتاقدام  نيا ست  تامين جهت شركت  بين الزم هماهنگي نيز اجرا و طراحي مراحل در و گيرد صورت  فوق اماكن متوليان به شركت  م ست   اعمال كنترلي، پيو  ،هويت احراز نحوه همچنين امنيتي و هايسيا

 ها و تبعات آن به عهده مشترک خواهد بود.در غيراينصورت اين عمل تخلف بوده و كليه مسئوليت آيد. به عمل كاربران فعاليت LOG و مشخصات ذخيره و ثبت

و در صورت عدم رفع تخلف   نمايدروزه جهت رفع موارد تخلف اقدام  10توسط مشترک نسبت به صدور اخطار با مهلت       7-5تا  5-5بندهاي از مفاد  يدر صورت مشاهده و اطالع از موارد تخط  تواند مي شركت  بديهي است  -5-8

 .باشديم مراجع ذيصالحبه  يمشترک خاط يمعرف نيتا زمان رفع موارد تخلف و همچن سيه سروئارا فقطع خطوط و توقبه ملزم 

 ،مشكلي در برقراري تماس با مشترک رساني و بروز هرگونه، در صورت عدم اطالع به دارنده پروانه اطالع دهدخود را (، اطالعات جديد رايانامهتغيير مشخصات تماس )شماره تلفن و آدرس    صورت  شود در  مشترک متعهد مي  -5-9

 .بود، بر عهده مشترک خواهدباشدرساني ميمسئوليت عدم اطالع از مواردي كه متضمن اطالع

نام كاربري و از است و مشترک بايد  و اطالعات سمت مشترک بر عهده ايشان هاو حفاظت از سيستم خود اقدام نمايد ADSL، نسبت به تغيير رمز ورود سرويس   شركت ز اولين ارتباط با شبكه  شترک موظف است پس ا  م -5-10

 .رمز عبور به نحو مناسب نگهداري نمايد

 .باشدپذير ميامكاناين امر و وجود امكانات، درهر زمان با پرداخت هزينه مربوطه  IPخصوصي هاينشاني هاي دارايبه سرويس د و در صورت نيازنباشمي (Dynamic) صورت متغيربIP هاينشانيها داراي كليه سرويس -5-11

 تعهدات شركت : 6ماده 

 نمايد.مورد ديگر مشروط نميه يك يا چند مورد خدمات يا تجهيزات را به خريد يك يا چند ارائ شركت -6-1

 شود كه به همان ترتيب اعالمي در تبليغات و بازاريابي خود قراردادها را تنظيم كند.متعهد مي شركت -6-2

هاي طرفين قراردادهاي خدمات را گردآوري و در دسترس مخاطبان و  وليتئخدمات خود از جمله قوانين كيفري، مصوبات كميسيون و مقررات راجع به حقوق و مس    د كه همه قوانين و مقررات ناظر برشو متعهد مي شركت  -6-3

 مشتركين قرار دهد.

در  Down Time اتيكند. عمل نييرا تع Down Time سوواعت قبل( زمان 48)حداقل  يكند و با اطالع قبل ينيبشيپرا شووبكه  اتيدر هنگام عمل SLA تعهدات تيرعا يالزم را برا داتيشووود تمهيمتعهد م شووركت -6-4

 .باشديبار م كيشود و تعداد آن در ماه حداكثر يصبح( انجام م 6تا  2ساعت ) كيترافكم يهازمان

سطح خدمات )  هارائمتعهد به  شركت  -6-5 شما    ( SLAو اجراي توافقنامه  صوبه  ضوابط م صوبات جديد بعدي   177ره مطابق  ساير م سيون بوده و  )و  سطح  ( كمي ضاي قرارداد SLAخدمات )تمام بندهاي توافقنامه  و  ( از زمان ام

 .باشدقابل اجرا مي تحويل سرويس

  در سراسر ايران مطابق زير است: ADSL2هاي اينترنت پرسرعت+ ررات و ارتباطات راديويي براي سرويسقكميسيون تنظيم م 711، بر اساس مصوبه شماره پيشگامان( (SLAپارامترهاي موافقتنامه سطح خدمات 

 مقدار تعهد پيشگامان پارامترشرح 

 a 3% پارامتر -( بر اساس توافق نامه سطح خدمات PLRمقدار حداكثر مجاز )

 ميلي ثانيه b 150 پارامتر -( بر اساس توافق نامه سطح خدمات Latencyمقدار حداكثر ميزان تاخير مجاز )

 c 0.125 پارامتر-( برابر است با ميانگين پهناي باند ارسال و دريافت تقسيم بر ضريب تسهيم CIRمقدار پهناي باند تضمين شده )

 ساعت 72 (MTTR) ميانگين زمان بازيابي و تعمير و برقراري مجدد خدمت

 شد. هر نوع خسارت وارده به مشترک صرفاً و تنها از طريق ارايه سرويس و افزودن به مدت ارايه آن جبران خواهد: هتبصر

ه اطالع ب ديبا ديجد طيشرا  زيمورد ن نيباشد كه درا  راتييبر اساس اعالم سازمان مجبور به اعمال تغ   نكهيمقرر در قرارداد نخواهد داد مگر ا طيدر شرا  يرييتغ ،يت انتخابادوره اشتراک خدم  انيشود تا پا  يمتعهد م شركت  -6-6

 .مشترک باشد اريدر اخت راردادفسخ ق ايدر خصوص ادامه  يريگميمشترک برسد و تصم

 .احكام مورد نظرش به اثبات برسد بيآن در تصو يبعدها اعمال نفوذ ناروا نكهيندارد مگر ا يتيقرارداد مسئول نيو مقررات موثر بر ا نيدر قوان راتييو تغ صالحيمراجع ذ ماتيدر قبال تصم شركت -6-7

شخ  -6-8 صالحات  شركت،   صيچنانچه به ت ضرور  راتييتغ جاديا ايا شد، پس از تائ  يدر متن قرارداد  سخه كتبي و يا     روز قبل از الزم 14حداقل سازمان،   ديبا سبت به تحويل ن شدن ن شترک اقدام نموده و  االجرا  الكترونيكي به م

 شركت اعالم نمايد. به 021-22645421، يا فكس به شماره info@pishgaman.net :رايانامهاز طريق تواند اعتراضات خود را به صورت كتبي و يا الكترونيكي مشترک در طي مدت مذكور مي

 باشد.موظف به كسب رضايت مشتركين جهت اعمال تغييرات مي شركتهاي قبلي، در خصوص قرارداد : تبصره

سازه   انياز وارد آمدن ز يريجلوگ ايبرخورد با بزهكاران  اياز وقوع جرم  يريشگ يپ ت،يچون امن يريشود با معاذ يمتعهد م شركت  -6-9 شبكه،  سا به   ايبه خدمات محروم  يامكانات متعلق به خود، مشتركين را از دسترس     ريها و 

 .باشد يقانون تيصالحصاحب مقامات  يدستور و با هماهنگ رويپ ديبا يكرده و هر اقدام زيكه قانون تجو يكند، مگر در مواردناعالم  يقانون ريمشتركين را غ ياقدامات قانون ايشود نمرتكب جرم  ايمحدود نكند 

س  يمتعهد م شركت  -6-10 شتركين را تهد   قياز طر يالوقوعبيقر يمعنو اي يماد بيشود چنانچه آ سبت به اتخاذ تمه   نيكند و از ا ديخدمات موضوع قرارداد م شد ن شتركين و ارا  يساز آگاه ايبازدارنده و  داتيرخداد آگاه با  هئم

 .وارده خواهد بود يهاانيموظف به جبران ز ،يقانون يها تيمسئول ريعالوه بر سا ورتص نيا ريها اقدام كند، در غبه آن رانهيشگيپ يرهنمودها

ست و متعهد م   يخصوص   ميو ارتباطات و حرو اطالعات مشتركين  ها داده يموظف به حفظ محرمانگ شركت  -6-11 ص    يمشتركين ا  و يشان متناسب با خدمات ارتباط  يها و اطالعات شخص  از داده انتيشود به مشتركين جهت 

 .كند تيو حق ندارد از خود سلب مسؤل درا به عمل آورن يكاف يرساناطالع دهاياز تهد يناش ياحتمال يهابياطالعات و آس يفنآور

 .است يحوزه الزام نيناظر به ا يمقررات قانون تيو رعا ستيمشتركين ن يها و ارتباطات شخصمجاز به داده ريغ يخدمات، موجب دسترس ياعمال هر گونه نظارت بر كاركردها كه شوديمتعهد م شركت -6-12

mailto:info@pishgaman.net


 

يا فيبر نوري و ...  PCM، عمليات كابل برگردان، تبديل شدن خط تلفن به حالت  "مشترک "نسبت به ارايه سرويس در صورت بروز مشكالت پي شآمده از طرف مخابرات استاني اعم از قطع خط       شركت هيچگونه تعهدي   -6-13

ساي        شركت مخابرات ايران و  شبكههاي مخابراتي و انتقال داده هاي  شكال و اختالل در   ساخت و ... و يا اختالل در اينترنت جهاني و بروز حوادث طبيعي        و همچنين بروز ا شركت ارتباطات زير سته،  شركت هاي مخابراتي واب ر 

 ندارد.غيرمترقبه مانند سيل، زلزله، طوفان و ... 

 شود.طور رايگان به اطالع مشتركين رساندهه نحو مناسب و با جزييات كامل، بمشخصات و نرخ خدمات بايد به  -6-14

اندازي تجهيزات انتهايي مشترک  اندازي خدمت، شركت موظف به نصب و راه  ه خدمات دسترسي به اينترنت به مشترک مطابق موضوع قرارداد بوده و در صورت درخواست مشترک مبني بر نصب و راه         به ارائ متعهد شركت  -6-15

 ود.شيم ميتنظ مشترک با قرارداد موضوع خدمات ليتحو جلسهصورت و اخذ مشترک ازانتهايي طبق مصوبه كميسيون  زاتيتجه ياندازراه نهيهزباشد. مي

 سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مطلع نمايد.   SLAمشترک را از صحت و كيفيت سرويس خريداري شده مطابق با معيار  ،اي پهناي باندگيري لحظهاندازه افزارهايتكنسين شركت بايد با نرم -6-16

 است.رساني شدهندارد كه اين موضوع قبل از انعقاد قرارداد نيز اطالع غيره سمت مشترک و كشيكابل آن، تجهيزات و رايانه ،مركزي تلفن دستگاه( سانترال ساختمان، داخل كشي سيم قبال در مسئوليتي هيچگونه شركت -6-17

ست داده  شركت  -6-18 شاخص موظف ا سوي آنها مبني بر نب       هاي ها و اطالعات مربوط به  شده از  سخگويي به ادعاهاي مطرح  شتركان نگهداري كند تا امكان پا شش ماه پس از پايان قرارداد م ستي  كيفيت خدمات را تا  ود يا كا

 .ت خدمات را داشته باشدكيفي

ست بي  شركت  -6-19 ست و چهار)   متعهد ا صورت بي شبانه روز و هفت   24وقفه، به  ساعت در  شتيباني   ( روز در هفته7) (  ضوع قرارداد را فراهم نمايد و امكانات پ صورت      تلفني ، خدمات مو شتركين خود را به  سخگويي به م و پا

 روزي و در تمام ايام هفته و ايام تعطيل فراهم كند.شبانه

  .باشدمحل مشترک دارند در ساعات اداري قابل بررسي و حل مي و رفع عيوب فني كه نياز به عمليات فيزيكي در مراكز مخابراتي ياحضوري پشتيباني :  تبصره

 هاي مشترک به پورت يا پروتكلها را محدود يا مسدود كند.برخي دسترسي ،د خود، در راستاي حفظ امنيت شبكهتواند به صالحديمي شركت -6-20

ستي وي كه در            شركت كليه مكاتبات  -6-21 شاني پ شاني پست الكترونيك يا ن شامل صورتحساب دوره و مانند آنها از طريق ن ست سرويس    زمانبا مشترک  شد. در صورتي كه هر يك از       DSLدرخوا شده، انجام خواهد  اعالم 

شاني  شد كليه مسؤوليت هاي آن به عهده مشترک بوده و اطالع به هر يك از ن       ن هاي ياد شده به منزله اطالع به مشترک خواهد بود. در صورت بروز هر نوع خسارت مسؤوليت جبران آن به عهده        شاني هاي ارايه شده صحيح نبا

 مشترک است

  رساني براي انجام اين تغييرات بر عهده مشترک است. در صورت تغيير اطالعات رابط مشتركين حقوقي، وظيفه اطالع :تبصره

، مطابق با مشخصات هويتي درج شده ايشان در سازمان ثبت احوال نباشد ،تحويل سرويس به مشترک تا زمان اعالم اطالعات صحيح (تصوير كارت ملي/ شناسنامه)چنانچه مشخصات هويتي اعالم شده توسط مشترک  -6-22

 متوقف خواهد بود. 

   و شكايت شرايط پشتيباني : 7ماده 

 نمايد.  تماس گرفته و طرح مشكل( روز در هفته 7( ساعت در شبانه روز و هفت)24به صورت بيست و چهار) 021-23545تلفن با شماره تواند در زمان بروز مشكل مشترک مي -7-1

  د.نمايناستفاده شركتمورد توصيه هاي يكي از انواع مودماز شود ولي به مشتركين پيشنهاد ميهاي استاندارد استفاده كند تواند از مودمو مشترک ميباشد اجباري نمي شركتخريد مودم از  -7-2

 باشد و مسئوليت آن از عهده شركت خارج است.است به عهده گارانتي كننده محصول ميهايي هم كه از شركت خريداري شدهخدمات پس از فروش مودم :تبصره

 .بودهاي مورد توصيه شركت خواهديابي مودم به صورت تلفني تنها شامل مودمكمك در عيب -7-3

 .مودم امكان پذير است LANيابي مودم هاي وايرلس به صورت تلفني، تنها بر روي پورت كمك در عيب -7-4

يا  انپيشگام قابل دسترسي در وب سايت    ) 12/08/92كميسيون تنظيم مقررات مورخ   177جلسه شماره    2مطابق ضوابط مصوبه شماره     %98برقرار بودن شبكه خود در محدوده كشور را به ميزان متوسط ماهيانه     شركت  -7-5

 كند.تضمين  مي (سايت سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوييوب

 نخواهد بود.  شركتنباشد، ميزان برقراري شبكه، مورد تعهد  شركتزاتي استفاده كند كه مورد تاييد از تجهي "مشترک"چنانچه : هتبصر

در صورت بروز هرگونه  تماس بگيرد.  021- 23545ثبت نمايد و يا با تلفن شكاياتمراجعه و شكايت خود را در سامانه  www.pishgaman.netسايت شركت به آدرس تواند در صورت داشتن شكايت، به وبمشترک مي-7-6

 و يا 600195يا شماره پيامك  195يا تماس با تلفن گوياي  www.195.ir مراجعه به سايتاز طريق تواند موضوع را به سازمان مي مشترکاختالف بين طرفين قرارداد و عدم رفع مشكل از طريق مذاكره و گفتگوي دوجانبه، 

 . و اقدام به ثبت شكايت نمايدمنعكس  ICT.GOV.IR@195  :رايانامه

  الزم را انجام دهد .هاي هاي مذكور پيگيريتواند از طريق لينككه مشترک مي دهدقرار مي اختيار مشترک در پيگيري شماره الزم به ذكر است پس از ثبت درخواست از طريق سايت شركت و سازمان، سيستم يك

 يط فسخ : شرا 8ماده 

قرارداد   درخواسووووت   عوودم در صوووورت  -8-1 ظرف موودت        تمووديوود  قرارداد  تمووام موودت زمووان  ترک،     ،روز 10پس از ا في   توسوووط مشووو قي شووووده و سووورويس جمع              موواقرارداد  ل ت فتووه  ين پووايووان يووا  آوري ب

 بود.اندازي مجدد سرويس مشمول زمان و شرايط جديد خواهدشود و راهمي

مكلف  شركت به فسخ قرارداد اقدام نمايد و   021-22645421 ، يا فكس به شماره info@pishgaman.net :رايانامه از طريقخواست كتبي  درارسال  با  بايست ، ميتمايل به انصراف از دريافت خدمات مشترک در صورت    -8-2

بديهي است در صورت درخواست فسخ يك طرفه از سوي مشترک قبل از پايان قرارداد هزينه پرداختي مربوط به اين         .اقدام نمايد ويبا  ، نسبت به تسويه حساب   ك هفته از تاريخ اعالم فسخ مشترک  است حداكثر ظرف مدت ي 

وجه رافع مسئوليت هاي مشترک در خصوص تعهدات وي در طول مدت زمان اعتبار نبوده و بايد پاسخگوي موارد استفاده غير مجاز قرارداد به مشترک عودت داده نخواهد شد. همچنين فسخ و يا اتمام قرارداد به هر دليل، به هيج   

  شده باشد.در طول مدت زمان قرارداد فسخ

ست ظرف يك هفته از ت       -8-3 سته ا شركت نتوان شود  سبت به ارائ چنانچه ثابت  شترک مي SLA)مانند و نه محدود به تعهدات  معيارهاي مورد نظر اين قرارداده خدمات با اريخ انعقاد قرارداد ن سبت به اعالم  ( اقدام نمايد، م تواند ن

 حساب با وي اقدام نمايد.فسخ قرارداد و اخذ هزينه اقدام نمايد و شركت مكلف است ظرف يك هفته از تاريخ اعالم فسخ مشترک نسبت به تسويه

 .احكام مورد نظرش به اثبات برسد بيآن در تصو يبعدها اعمال نفوذ ناروا نكهيندارد مگر ا يتيمسئول "جمله فسخمن" قرارداد نيو مقررات موثر بر ا نيدر قوان راتييو تغ صالحيمراجع ذ تمايدر قبال تصم شركت -8-4

 ( وضعيت اضطراري9ماده 

 كند كه فرا ارادي باشد.سلب مسئوليت مي شركتبيني نشده تنها در صورتي از بيني شده و پيش( وضعيت اضطراري پيش 9-1

 درنگ، كليه اقدامات ضروري براي اعاده دسترسي به خدمات و به حداقل رساندن پيامدهاي عدم دسترسي مشتركين به خدمت را انجام دهد.بايست بيمي شركته خدمات، صورت بروز وقفه غير مجاز در ارائ ( در 9-2

 .ساني آني به مشتركين اقدام نمايدربايست نسبت به اطالعضروري ميهمزمان با انجام كليه اقدامات  شركت، ( در صورت بروز وضعيت اضطراري 9-3

شود و  برداري از تجهيزات شبكه باشد، مشمول اين ماده نمي   به موجب وقوع بالياي طبيعي كه ناشي از عدم رعايت استانداردهاي ايمني در تأسيس و نصب و بهره     موضوع قرارداد توسط شركت كه   انجام تعهدات  امكانعدم (  9-4

 تلقي خواهد شد. شركتبه عنوان قصور از تعهدات 

 :                       ءمهر و امضا                                     نام و نام خانوادگي مشترک :                                                                                                                                                
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