شرکت سريع سيستم جنوب

دارنده پروانه ارايه خدمات ارتباطي ثابت ( )Servco.به شماره  100-95-71از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي

قرارداد ارايه خدمات اينترنت پرسرعت

اين قرارداد بين شرکت سريع سيستم جنوب به شماره ثبت 481477 :دارنده پروانه ارايه خدمات ارتباطی ثابت ( )Servco.به شماره  100-95-71از سازمان تنظيم
مقررات و ارتباطات راديويی (با اعتبار  5سال شمسی از تاريخ  ،)1397/02/29رايانامه  ، info@ssjco.irنمابر  02188520550و آقای عبدالرضا جعفری به سمت
مديرعامل با شماره ملی  5379897126به نشانی بندرعباس ،خيابان آيت اهلل غفاری ،جنب بازار بزرگ قشم ،ساختمان سريع سيستم جنوب به شماره تماس
 07632304از يک طرف و از طرف ديگر با شرايط ذيل منعقد میشود.
مشخصات مشترک( :شخص حقیقی يا حقوقی)

آقای /خانم  /شرکت  ---------------------به کد ملی /شماره ثبت  ----------------------نام نماينده /مديرعامل---------شماره تلفن
همراه ------------ :نشانی مکان دريافت خدمت----------------------------
و اقامتگاه اصلی ---------------------:شماره تلفن ثابت-------------- :رايانامه (ايميل ) -------------------- :
شغل -------- :
ميزان تحصيالت ---------------- :تاريخ تولد / / :
ماده  -1تعاريف:

 -1-1کمیسیون :کميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات
 -2-1سازمان :سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی
-3-1سرويس دهنده :شرکت سريع سيستم جنوب به 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.
 -5-1پنل کاربری ،حساب کاربری :درگاه خدمات برای مشترک به آدرس  www.ssjco.irمیباشد که دسترسی به اطالعرسانیها ،صورتحسابها ،ريز مصرف
و انجام تست سرعت از طريق آن امکانپذير است.
 -6-1شبکه شرکت :کليه تجهيزات و خطوط ارتباطی که تحت مالکيت شرکت میباشد.
 -7-1رانژه :برقراری ارتباط تلفن مشترک با شبکه شرکت که حداکثر ظرف مدت  24ساعت انجام میشود.
 -8-1دايری سرويس :تحويل و راه اندازی سرويس مشترک و برقراری ارتباط با شبکه شرکت.
 -9-1اکانت :عبارت است از شناسه کاربری و کلمه عبور.
 -10-1نشانی  :IPنشانی پروتکل اينترنت ،برچسب عددی است که به تجهيزات شبکه های رايانهای اختصاص پيدا میکند و به منظور اتصال بين گرههای شبکه
استفاده میشود.
 -11-1نشانیهای عمومی  :IPنشانیهای  IPکه در شبکه جهانی اينترنت قابل مسيريابی هستند.
 -12-1نشانیهای خصوصی  :IPبازهای از نشانی های  IPاست که برای شبکههای خصوصی (مانند شبکه داخلی سازمانها و شبکه ملی اطالعات) در نظر
گرفته شده است.
 -13-1مکان دريافت خدمت :محلی که شرکت خدمات خود را در آن نقطه به مشترک تحويل میدهد.
 -14-1اقامتگاه اصلی :به معنای مشخصات آخرين نشانی محل سکونت ،اعالم شده از سوی مشترک به شرکت جهت دريافت مکاتبات میباشد.
 -15-1شماره تماس :شماره تماس076-32304جهت ارتباط با پشتيبانی بهصورت  24ساعته و در  7روز هفته میباشد.
 -16-1ترافیك آستانه استفاده مصرف منصفانه :حداکثر حجم مصرفی تعيين شده از سوی شرکت در هريک از سرعتهای تعيين شده ،به نحوی که ترافيک
داخلی حداقل دو( )2برابر ترافيک بين الملل است.
 -17-1سرعت پايه :سرعتی است که پس از اتمام حجم مصرف منصفانه مشترک در يک ماه سرويسدهی بر مبنای آن برای هر دو نوع ترافيک داخل و بين-
الملل ادامه خواهد يافت و حداقل ميزان تعيين شده برای آن سرعت  128کيلو بيت بر ثانيه است.
 -18-1ترافیك داخلی :هر ترافيک با ميزبانی در داخل کشور است.
ماده  :2موضوع قرارداد

عبارت است از اتصال به شبکه شرکت و بهره برداری از خدمات اينترنت پرسرعت با استفاده از فناوری  ADSLاز طريق خط تلفن به شماره  -----و يا بصورت
بیسيم و مشخصات سرويس انتخاب شده توسط مشترک مندرج در فرم انتخاب سرويس با تعرفه های مصوب شرکت در چارچوب مصوبات کميسيون وارايه
خدمات پشتيبانی مرتبط با آن.
تبصره :1در طول مدت قرارداد ،در صورت نياز مشترک و وجود امکانات ،پس از تسويه آخرين صورتحسابهای ارسالی ،مشترک میتواند کتباً تقاضای تغيير
موضوع قرارداد را بنمايد که در صورت توافق طرفين ،الحاقيه جداگانهای تنظيم خواهد گرديد.
تبصره :2ارتقاء پهنای باند از طريق بستر  Wirelessمنوط به بررسی و تاييد قابليت تجهيزات ارتباطی موجود توسط کارشناسان فنی شرکت میباشد.
ماده  :3مدت زمان قرارداد

 -1-3مدت زمان اين قرارداد بر اساس ماه شمسی و از زمان اولين اتصال با شبکه شرکت شروع و پايان آن بر اساس دوره اشتراک سرويس انتخااب شاده برطباق
فرم درخواست اشتراک سرويس و اطالعات پنل کاربری ،برحسب ساعت و دقيقه می باشد.
 -2-3در صورتی که مشترک درخواست اعزام کارشناس نصب و تحويل حضوری سرويس را داشته باشد ،شرکت حداکثر ظرف مدت  72ساعت پس از اعاالم رانا ه
خط تلفن و اعالم آمادگی تحويل سرويس به مشترک ،سرويس را به صورت حضوری نصب و راه اندازی و داير کرده و تحويل میدهد و شرکت متعهد است شاروع
قرارداد را از تاريخ امضاء صورتجلسه نصب توسط مشترک محاسبه نمايد .اگر مشترک در اين مدت شرايط و محيط را برای نصب و مراجعه حضوری کارشناس آماده
ننمايد ،زمان دايری سرويس  72ساعت پس از اعالم آمادگی تحويل سرويس از سوی شرکت در نظر گرفته مای شاود ،در صاورتیکاه مشاترک درخواسات اعازام
کارشناس نصب و تحويل حضوری سرويس را نداشته باشد ،بايد حداکثر ظرف مدت  72ساعت پس از اعالم آمادگی تحويال سارويس باه مشاترک و تحويال ناام
آدرس :بندرعباس ،خيابان آيت اهلل غفاری ،جنب بازار بزرگ قشم ،ساختمان سريع سيستم جنوب

شماره تماس 07632304

صفحه  1از 4

شرکت سريع سيستم جنوب

دارنده پروانه ارايه خدمات ارتباطي ثابت ( )Servco.به شماره  100-95-71از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي

کاربری و کلمه عبور و اطالعات الزم از سوی شرکت به مشترک ،ارتباط با شبکه شرکت را برقرار نمايد ،در صورت عدم انجام اين امر در زمان اشااره شاده توساط
مشترک ،مبنای زمان دايری سرويس از زمان اعالم آمادگی تحويل سرويس از سوی شرکت لحاظ خواهد شد.
 -3-3هشدار پايان زمان دوره سرويس طبق قرارداد حداقل  10روز قبل از اتمام زمان پايان دوره ،توسط شرکت به صورت الکترونيکی به مشاترک اطاالع رساانی
میشود و در صورت عدم درخواست تمديد از سوی مشترک از طريق پنل کاربری (سامانه مشتريان) تا  72ساعت پس از پايان مدت زمان قارارداد ،قارارداد فای ماا
بين ،پايان يافته تلقی شده و سرويس جمع آوری می شود و راه اندازی مجدد سرويس مشمول زمان و شرايط جديد خواهد بود.
 -4-3برای مشترکينی که در مکان اجارهای به سر میبرند ،اين قرارداد تنها تا پايان مدت زمان اجاره ،منعقد میشود .در صورتی که تا  48ساعت قبل از پايان مدت
زمان قرارداد ،مشترک اجاره نامه جديد و يا تمديد اجاره نامه قبلی را به شرکت ارايه نمايد ،شرکت نسبت به تمديد اين قرارداد يا انعقاد قرارداد جديد با مشترک اقدام
مینمايد .در غير اين صورت قرارداد فی ما بين ،پايان يافته تلقی شده و سرويس جمعآوری می شود.
ماده  :4مبلغ قرارداد

مشترک بايد قبل از آغاز بهره برداری از خدمات مندرج در ماده دو ،در ابتدای هر ماه يا دوره هزينه خدمات را مطابق تعرفه های مصوب کميسيون و براساس
سرويس درخواستی بپردازد.
 -1-4مبلغ کل قرارداد براساس سرويس درخواستی مندرج در فرم درخواست سرويس مطابق با مصوبات شماره  266مورخ 1396/08/21و شماره  268مورخ
 96/10/03کميسيون و يا ساير مصوباتی است که در آينده تصويب میشود و با احتساب ماليات بر ارزش افزوده به ميزان  ----------ريال ،برای کل دوره
جمعا  -----------ريال میباشد .مشترک موظف است در ابتدای هر ماه يا دوره ،مبلغ ----------ريال را از طريق درگاه پرداخت الکترونيکی در پنل
کاربری واريز و يا بهصورت نقد پرداخت نمايد.
 -2-4هزينه راهاندازی تجهیزات مشترک اينترنت پرسرعت  :ADSLدرصورتیکه مشترک نيازمند حضور نماينده شرکت برای نصب سرويس در محل
موردنظر باشد ،بايد هزينه راهاندازی تجهيزات انتهايی را عالوه بر هزينه اشتراک مطابق نرخ شرکت در چارچوب مصوبه شماره  1جلسه شماره  237مورخ 95/03/22
کميسيون (و يا ساير مصوباتی که در آينده تصويب میشود) ،در زمان عقد قرارداد پرداخت نمايد.
-3-4هزينه دايری و تخلیه مشترک اينترنت پرسرعت  :ADSLهزينه ران ه مخابرات (دايری /تخليه)مطابق مصوبه شماره  1جلسه شماره  237مورخ
 95/03/22کميسيون (و يا ساير مصوباتی که در آينده تصويب میشود)میباشد که عالوه بر هزينه اشتراک (و هزينه راه اندازی تجهيزات انتهايی در صورت
درخواست) ،فقط يکبار در هنگام راهاندازی اتصال ،از مشترکين دريافت میشود.
تبصره  :1مطابق مصوبات جاری کشور ،ماليات ارزش افزوده به کليه مبالغ مذکور اضافه شده و مشترک ملزم به پرداخت آن می باشد.
تبصره  : 2با پرداخت هزينه اشتراک ،اين قراردادخود به خود برای دوره ای که حق اشتراک آن پرداخت شده ،تمديد میگردد.
تبصره  :3درصورت اتمام ترافيک آستانه مصرف منصفانه ،پس از اطالع رسانی به مشترک ،سرعت سرويس به سرعت پايه تغيير می يابد و بازگشت آن به سرعت
اوليه منوط به اتمام دوره يک ماهه برقراری سرويس و شروع مجدد ترافيک مصرف منصفانه دوره يک ماه بعدی و يا خريد ترافيک مازاد بصورت پيش پرداخت از
طريق پنل کاربری مشترک میباشد.
ماده  :5تعهدات شرکت

 -1-5شرکت ارايه يک يا چند مورد خدمات يا تجهيزات را به خريد يک يا چند مورد ديگر مشروط نمینمايد.
 -2-5با توجه به انجام امکان سنجی ميزان سرعت قابل ارايه توسط شرکت به مشترک قبل از انعقاد قرارداد ،شرکت متعهد به ارايه سرويس با نرخ بيت مندرج در
موضوع قرارداد میباشد.
 -3-5شرکت متعهد میشود که به همان ترتيب اعالمی در تبليغات و بازاريابی خود قراردادها را تنظيم کند.
 -4-5شرکت قوانين و مقررات مصوب مراجع ذیصالح قانونی مربوط به ارايه خدمات موضوع اين قرارداد را از طريق درج در وب سايت در دسترس مخاطبان و
مشترکين قرار میدهد.
 -5-5شرکت متعهد میشود تمهيدات الزم را برای رعايت تعهدات  SLAدر هنگام عمليات شبکه پيشبينی کند و بااطالع قبلی (حداقل  48ساعت قبل) ،زمان
 Down Timeرا تعيين کند .عمليات  Down Timeدر زمانهای کم ترافيک ( ساعت  2تا  6صبح) انجام میشود و تعداد آن در ماه حداکثر يکباراست.
 -6-5شرکت متعهد به ارائه و اجرای توافقنامه سطح خدمات ( )SLAمطابق ضوابط مصوبه شماره ( 177و ساير مصوبات جديد مرتبط بعدی) کميسيون بوده و تمام
بندهای توافقنامه سطح خدمات ( )SLAاز زمان امضای قرارداد و تحويل سرويس قابلاجرا میباشد.
 -7-5شرکت متعهد میشود قبل از ارايه خدمات به مشترک ،نسبت به پيش بينی تمهيدات الزم برای تحقق تعهدات  SLAاقدام نموده و به منظور حفظ کيفيت و
سطوح خدمت موضوع قرارداد ،از عدم وجود نويز بر خط مشترک پيش از راه اندازی سرويس اطمينان حاصل کند .همچنين در صورت وصول گزارش از سوی
مشترک مبنی بر وجود نويز بروی خط مشترک ،در خصوص رفع اختالل مزبور ،اقدام نمايد.
 -8-5شرکت متعهد میشود تا پايان دوره اشتراک خدمت انتخابی ،تغييری 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 تصميمگيری در خصوص ادامه يا فسخ قرارداد در اختيار مشترک باشد.
 -9-5شرکت در قبال تصميمات مراجع ذيصالح و تغييرات در قوانين و مقررات مؤثر بر اين قرارداد مسئوليتی ندارد؛ مگر اينکه بعدها اعمالنفوذ ناروای آن در
تصويب احکام موردنظرش به اثبات برسد.
 -10-5چنانچه به تشخيص شرکت ،اصالحات يا ايجاد تغييرات در متن قرارداد ضروری باشد ،پس از تائيد 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  info@ssjco.irيا نمابر به شماره به شرکت اعالم نمايد.
تبصره  :1در خصوص قراردادهای قبلی ،شرکت موظف به کسب رضايت مشترکين جهت اعمال تغييرات است.
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 -11-5شرکت متعهد میشود تحت هيچ شرايطی بهجز در مواردی که قانون و مقررات معين میکند ،مشترکين را از دسترسی به خدمات موضوع اين قرارداد
محروم يا محدود نکند.
 -12-5شرکت متعهد میشود چنانچه آسيبی مشترکين را از طريق خدمات موضوع قرارداد تهديد کند و از اين رخداد آگاه باشد ،نسبت به آگاهسازی مشترکين و
ارايه رهنمودهای پيشگيرانه به آنها اقدام کند.
 -13-5شرکت 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 فنآوری اطالعات و آسيبهای احتمالی ناشی از تهديدها اطالعرسانی کافی را به عمل آورد.
 -14-5شرکت متعهد میشود که اعمال هرگونه نظارت بر کارکردهای خدمات ،موجب دسترسی غيرمجاز به دادهها و ارتباطات شخصی مشترکين نيست و رعايت
مقررات قانونی ناظر به اين حوزه الزامی است.
 -15-5مشخصات و نرخ خدمات بايد به نحو مناسب و با جزييات کامل ،بهطور رايگان به اطالع مشترکين رسانده شود.
 -16-5شرکت متعهد به ارايه خدمات دسترسی به اينترنت به مشترک مطابق موضوع قرارداد بوده و در صورت درخواست مشترک مبنی بر نصب و راهاندازی
خدمت ،شرکت موظف به نصب و راهاندازی تجهيزات انتهايی مشترک است .هزينه راهاندازی تجهيزات انتهايی طبق مصوبه کميسيون از مشترک اخذ و صورت
جلسه تحويل خدمات موضوع قرارداد با مشترک تنظيم میشود.
 -17-5شرکت موظف است دادهها و اطالعات مربوط به شاخصهای کيفيت خدمات را تا شش ماه پس از پايان قرارداد مشترکين نگهداری کند تا امکان
پاسخگويی به ادعاهای مطرح شده از سوی آنها مبنی بر نبود يا کاستی کيفيت خدمات را داشته باشد.
 -18-5شرکت متعهد است بیوقفه ،به صورت بيست و چهار( )24ساعت در شبانهروز و هفت( )7روز در هفته ،خدمات موضوع قرارداد را فراهم نمايد و امکانات
پشتيبانی تلفنی از طريق شمارهو پاسخگويی به مشترکين خود را بهصورت شبانهروزی و در تمام ايام هفته و ايام تعطيل فراهم کند.
تبصره  :2پشتيبانی حضوری و رفع عيوب فنی که نياز به عمليات فيزيکی در مراکز مخابراتی يا محل مشترک ( )ADSLيا محل نصب تجهيزات ( )WIFIدارند،
در ساعات اداری قابلبررسی و حل است.
 -19-5شرکت متعهد میگردد در صورت بروز اختالل و يا قطع ارتباط حسب گزارش مشترک ،در اسرع وقت نسبت به رفع اشکال اقدام نمايد.
 -20-5شرکت هيچ گونه مسئوليتی در قبال سيم کشی داخل ساختمان ،دستگاه تلفن مرکزی (سانترال) ،رايانه و تجهيزات آن ،کابل کشی و غيره سمت مشترک
ندارد.
ماده  :6تعهدات مشترک

 -1-6مشترک متعهد میشود با آگاهی کامل از بهای خدمات و نحوه پرداخت هزينهها نسبت بهگزينش آنها اقدام کند و به مواعد مقرر در قرارداد پايبند باشد.
 -2-6مشترک متعهد میشود کليه قوانين و مقررات جمهوری اسالمی ايران مرتبط با موضوع قرارداد و دستورالعملهايی که از سوی مراجع ذیربط صادر و
ابالغشده و از طريق پايگاه اطالعرسانی شرکت يا ساير مبادی ذیربط اطالعرسانی شده است را رعايت نمايد .
 -3-6مشترک متعهد میشود از واگذاری امکانات و تجهيزات متعلق به شرکت به غير خودداری نمايد .در غير اين صورت شرکت مجاز به فسخ خدمات است.
-4-6هرگونه واگذاری خطوط و لينکها و مدارات ارتباطی پهنای 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 آنهابهصورت عمومی به سايرين (فعاليت مشابه شرکتهای اپراتوری) به هر شکل و تحت هر عنوان ممنوع بوده و مشترکين
صرفاً مجاز به استفاده از خطوط و خدمات مذکور توسط خود و يا کارمندان خود (در زمان اشتغال به کار يا مأموريت سازمانی) میباشند.
تبصره  :1ارايه 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 ارايه شده ،ثبت مشخصات هويتی و  CDRو  LOGفعاليت کاربران و ذخيره آن برای مدت حداقل
يک سال جهت ارايه به مراجع ذی صالح ضروری است.
 -5-6مسئوليت عواقب هرگونه استفاده سوء و مغاير با قوانين و مقررات از خطوط و خدمات ارايهشدهصرفاً بر عهده مشترکين و صاحبامتيازآنهااست.
 -6-6مشترکين مجاز به انتقال ترافيک خطوط تلفن از بسترهای ديتا و اينترنت واگذارشده نمیباشند.
تبصره  :3اين محدوديت خطوط تلفن داخلی ( )PBXسازمانها و شرکتها و مؤسسات را در محدوده ساختمان و شبکه محلی در برنمیگيرد.
 -7-6در صورت نيازمندی برخی از مشترکين حقوقی جهت توزيع اينترنت در مکان های عمومی (از قبيل پارکها ،مراکز تفريحی ،فرودگاهها ،ترمينالهای مسافر
بری و  ) ...با استفاده از بستر  WIFIو 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 تامين پيوست کنترلی ،اعمال سياستهای 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 بندهای  5-6تا  7-6توسط مشترک نسبت به صدور اخطار با مهلت  10روزه
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 است.
 -9-6مشترک متعهد میشود در صورت تغيير مشخصات تماس (نشانی ،شماره تلفن و آدرس پست الکترونيکی) ،اطالعات جديد خود را به شرکت اطالع دهد ،در
صورت عدم اطالعرسانی و بروز هرگونه مشکلی در برقراری تماس با مشترک ،مسئوليت عدم اطالع از مواردی که متضمن اطالعرسانی است ،بر عهده مشترک
خواهد بود.
 -10-6مشترک موظف است پس از اولين ارتباط با شبکه شرکت ،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 کاربری و رمز عبور به نحو مناسب نگهداری نمايد.
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شرکت سريع سيستم جنوب

دارنده پروانه ارايه خدمات ارتباطي ثابت ( )Servco.به شماره  100-95-71از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي

-11-6کليه سرويسها دارای نشانیهای عمومی IPبه صورت متغير ( )Dynamicاست و در صورت نياز به سرويسهای دارای نشانیهای خصوصی IPدر هر زمان
با پرداخت هزينه مربوطه و وجود امکانات ،امکانپذيراست.
 -12-6بهمنظور تکريم اربابرجوع تمامی مکالمات برقرارشده با مشترک ضبط میشود و درصورتیکه مشاهده رفتار نابهنجار و يا الفاظ خارج از عرف جامعه از
سوی کارکنان شرکت و يا مشترک ،دو طرف حق مستند قراردادن مکالمه ضبطشده و پيگيری موضوع مطابق قوانين کشور رادارند
 -13-6خريد مودم از شرکت اجباری نمی باشد و مشترک میتواند از مودم های استاندارد استفاده کند ،ولی به مشترکين پيشنهاد میشود از يکی از انواع مودم های
مورد توصيه شرکت استفاده نمايند.
تبصره :خدمات پس از فروش مودم هايی هم که از شرکت خريداری شده است به عهده گارانتی کننده محصول میباشد و مسئوليت آن از عهده شرکت خارج
است.
 -14-6درصورتی که مشترک بعد از ران ه (تا قبل از اولين استفاده) از درخواست سرويس مورد نظر منصرف شود ،شامل کسر هزينه طبق تعرفههای مصوب سازمان
خواهد شد و ملزم به پرداخت آن خواهد بود.
 -15-6سن قانونی برای پذيرش مفاد اين قرارداد 18سال تمام است.
 -16-6کليه مکاتب ات شرکت با مشترک شامل صورت حساب دوره و مانند آنها از طريق نشانی پست الکترونيک يا نشانی پستی وی که در فرم درخواست سرويس
 DSLاعالم شده انجام خواهد شد .مشترک تاييد میکند که اطالعات متعلق به ايشان که در فرم درخواست سرويس  DSLدرج گرديده ،صحيح است و تبعات
انعکاس اطالعات ناصحيح بر عهده نام برده خواهد بود.
 -17-6در صورتی که مشترک در محل استفاده از سرويس مستاجر باشد و به هر دليلی اقدام به تخليه آنجا نمايد ،بايد مراتب را به شرکت اطالع داده تا نسبت به
قطع سرويس اقدام شود ،در غير اين صورت کليه مسووليت های حاصل از ان بر عهده مشترک است.
ماده :7شرايط فسخ قرارداد

 -1-7مشترک در صورت تمايل به انصراف از دريافت خدمات ،می بايستی با ارايه درخواست از پنل کاربری 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 و فسخ قرارداد با وی اقدام نمايد .بديهی است در صورت درخواست
فسخ يک طرفه از سوی 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 مسئوليت های مشترک در خصوص تعهدات وی در طول مدت زمان اعتبار نبوده و بايد پاسخگوی موارد استفاده غير مجاز در طول مدت
زمان قرارداد فسخ شده باشد.
 -2-7چنانچه شرکت نتوانسته باشد نسبت به ارايه خدمات با معيارهای مورد نظر اين قرارداد (مانند و نه محدود به تعهدات  )SLAاقدام نمايد ،مشترک می تواند
نسبت به اعالم فسخ قرارداد و اخذ هزينه اقدام نمايد و شرکت مکلف است پس از بررسی موضوع و در صورت تاييد ،ظرف يک هفته از تاريخ اعالم فسخ مشترک،
نسبت به تسويه حساب با وی اقدام نمايد.
 -3-7در صورت ارايه هرگونه درخواستی از سوی مشترک مبنی بر تغيير در وضعيت تلفن ثابتی که ارتباط موضوع قرارداد بر روی آن داير شده است (اعم از تغيير
مالکيت ،تغيير شماره ،تغيي ر مکان و  )...و عدم امکان برقراری ارتباط در شرايط جديد ،مشترک می تواند نسبت به درخواست فسخ اقدام نمايد .بديهی است مسئوليت
مالی و حقوقی ناشی از موضوع قرارداد تا زمان ارايه درخواست فسخ و جمع آوری ارتباط به عهده مشترک می باشد.
 -4-7مشترک (مستاجر  ،صاحب خط) حق فسخ يکطرفه و جمع آوری ران ه خط موضوع قرارداد ،از روی تجهيزات شرکت و از طريق شرکت مخابرات را ندارد.
ماده : 8رسیدگی به شکايتها

مشترک میتواند در صورت داشتن شکايت ،به وب سايت شرکت به آدرس  www.ssjco.irمراجعه و شکايت خود را در سامانه شکايات ثبت نمايد و يا با
تلفن 076-32304تماس بگيرد.در صورت بروز هرگونه اختالف بين طرفين قرارداد و عدم رفع مشکل از طريق مذاکره و گفتگوی دو جانبه ،مشترک میتواند
موضوع را به سازمان از طريق مراجعه به سايت  www.195.irيا تماس با تلفن گويای  195يا شماره پيامک  600195و يا آدرس ايميل @
195ict.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 پيگيری در اختيار مشترک قرار داده که مشترک میتواند از طريق
لينک های مذکور پيگيری های الزم را انجام دهد.
ماده  :9وضعیت اضطراری

 -1-9وضعيت اضطراری پيش بينی شده و پيش بينی نشده تنها در صورتی از شرکت سلب مسئوليت میکند که فرا ارادی باشد.
 -2-9در صورت بروز وقفه غير مجاز در ارايه خدمات ،شرکت می بايست بی درنگ ،کليه اقدامات ضروری برای اعاده دسترسی به خدمات و به حداقل رساندن
پيامدهای عدم دسترسی مشترکين به خدمت را انجام دهد.
 -3-9در صورت بروز وضعيت اضطراری ،شرکت همزمان با انجام کليه اقدامات ضروری می بايست نسبت به اطالع رسانی آنی به مشترکين اقدام نمايد.
 -4-9عدم امکان انجام تعهدات موضوع قرارداد توسط شرکت که به موجب وقوع باليای طبيعی که ناشی از عدم رعايت استانداردهای ايمنی در تأسيس و نصب و
بهره برداری از تجهيزات شبکه باشد ،مشمول اين ماده نمیشود و به عنوان قصور از تعهدات شرکت تلقی خواهد شد.
ماده  :10کلیات قرارداد

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