قرارداد ارائه خدمات اینترنت پرسرعت
اين قرارداد بين شرکت مهندسي هماراسيستم تبريز به شماره ثبت 2957 :دارنده پروانه ارايه خدمات ارتباطي ثابت ( )Servcoبه شماره  011-59-95از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با اعتبار
 9سال شمسي از تاريخ  ،0251/12/72رايانامه ، info@hamara.irنمابر  5029929000با مدير عاملي آقای رضا جليل زاده خياباني به نشاني تبريز ،خيابان باغشمال ،روبروی استاديوم تختي ،شماره 55
به شماره تماس  15029920000از يک طرف و مشترك از طرف ديگر با شرايط ذيل منعقد ميشود.
مشخصات مشترک( :شخص حقیقی یا حقوقی)
 --------به کد ملّي/شماره ثبت ------- ---- ------ :نام نماينده/مديرعامل--- ------- --- --:شماره تلفن همراه------------ :آقای/خانم/شرکت------- :
----و اقامتگاه اصلي------------------- ---------------- ---------------- ::نشاني مکان دريافت خدمت----------- ----- --------------- -----:
شغل-------------- :
 ----تاريخ تولد/ / : ---------ميزان تحصيالت- ---:-------رايانامه (ايميل) ---------- :شماره تلفن ثابت--------- :
-----

ماده  -1تعاریف
 -0-0کمیسیون :کميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات
 -7-0سازمان :سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي
-2-0سرویس دهنده :شرکت هماراسيستم به شرح مشخصات باال که از اين پس در اين قرارداد"شرکت" ناميده ميشود.
 -5-0مشترک :هر شخص حقيقي و يا حقوقي است که به عنوان کاربر نهايي به موجب اين قرارداد از خدمات موضوع قرارداد استفاده مينمايد.
 -9-0پنل کاربری ،حساب کاربری :درگاه خدمات برای مشترك به آدرس  www.hamara.irميباشد که دسترسي به اطالعرسانيها ،صورتحسابها ،ريز مصرف و انجام تستت سترعت از طريت آن
امکانپذير است.
 -1-0شبکه شرکت :کليه تجهيزات و خطوط ارتباطي که تحت مالکيت شرکت ميباشد.
 -2-0رانژه :برقراری ارتباط تلفن مشترك با شبکه شرکت انجام ميباشد.
 -0-0دایری سرویس :تحويل و راه اندازی سرويس مشترك و برقراری ارتباط با شبکه شرکت.
 -5-0نشانی  :IPنشاني پروتکل اينترنت ،برچسب عددی است که به تجهيزات شبکههای رايانهای اختصاص پيدا ميکند و به منظور اتصال بين گرههای شبکه استفاده ميشود.
 -01-0نشانیهای عمومی  :IPنشانيهای  IPکه در شبکه جهاني اينترنت قابل مسيريابي هستند.
 -00-0نشانیهای خصوصی  :IPبازهای از نشانيهای  IPاست که برای شبکههای خصوصي (مانند شبکه داخلي سازمانها و شبکه ملي اطالعات) در نظر گرفته شده است.
 -07-0مکان دریافت خدمت :محلي که شرکت خدمات خود را در آن نقطه به مشترك تحويل ميدهد.
 -02-0اقامتگاه اصلی :به معنای مشخصات آخرين نشاني محل سکونت ،اعالم شده از سوی مشترك به شرکت جهت دريافت مکاتبات ميباشد.
 -05-0شماره تماس :شماره تماس  2025جهت ارتباط با پشتيباني بهصورت  75ساعته و در  2روز هفته ميباشد.
 -09-0ترافیك آستانه استفاده مصرف منصفانه :حداکثر حجم مصرفي تعيين شده از سوی شرکت در هريک از سرعتهای تعيين شده ،به نحوی که ترافيک داخلي حداقل دو ( )7برابر ترافيک بين
الملل است.
 -01-0سرعت پایه :سرعتي است که پس از اتمام حجم مصرف منصفانه مشترك در يک ماه سرويس دهي بر مبنای آن برای هر دو نوع ترافيک داخل و بينالملل ادامه خواهد يافت و حداقل ميزان
تعيين شده برای آن سرعت  070کيلو بيت بر ثانيه است.
 -02-0ترافیك داخلی :هر ترافيک با ميزباني در داخل کشور است.

ماده  :2موضوع قرارداد
عبارتست از
 برقراری دسترسي پرسرعت ثابت  ADSLبرای مشترك از طري شبکه شرکت و روی خط تلفن  .............................با نرخ بيت (سرعت)  .............................و ارايه خدمات پشتيباني مرتبط با آن بر
اساس نوع سرويس درخواستي مندرج در فرم درخواست سرويس.
 تامين پهنای باند اينترنتي اختصاصي ،با سرعت دريافت  .............مگابيت بر ثانيه ()............. Mbpsو ارسال  ...............مگابيت بر ثانيه ( ).............Mbpsبه همراه  ........................ IPو تحويتل آن در
مکان دريافت خدمت وارايه خدمات پشتيباني مرتبط با آن.
 اتصال به شبکه شرکت و بهره برداری از خدمات اينترنت با استفاده از فناوری بي سيم و م شخصات سرويس انتخاب شده توسط مشترك مندرج در فرم انتخاب سرويس با تعرفه های مصوب
شرکت در چارچوب مصوبات کميسيون و ارايه خدمات پشتيباني مرتبط با آن.

ماده  :3مدت زمان قرارداد
 -0-2مدت زمان اين قرارداد براساس ماه شمسي و از زمان اولين اتصال با شبکه شرکت شروع و پايان آن بر اساس دوره اشتراك سرويس انتخاب شده برطب فرم درخواست اشتراك سرويس و اطالعات
پنل کاربری ،برحسب ساعت و دقيقه ميباشد.
 -7-2در صورتيکه مشترك درخواست اعزام کارشناس نصب و تحويل حضوری سرويس را داشته باشد ،شرکت حداکثر ظرف مدت  27ساعت پس از اعالم رانژه خط تلفن و اعالم آمادگي تحويل سرويس
به مشترك ،سرويس را به صورت حضوری نصب و راه اندازی و داير کرده و تحويل مي دهد و شرکت متعهد است شروع قرارداد را از تاريخ امضاء صورتجلسه نصتب توستط مشتترك محاستبه نمايتد .اگتر

مهر و امضاء شرکت

نام و نام خانوادگی مشترک /امضاء

مشترك در اين مدت شرايط و محيط را برای نصب و مراجعه حضوری کارشناس آماده ننمايد ،زمان دايری سرويس  27ساعت پس از اعالم آمادگي تحويل سرويس از سوی شترکت در نظتر گرفتته متي
شود ،در صورتي که مشترك درخواست اعزام کارشناس نصب و تحويل حضوری سرويس را نداشته باشد ،بايد حداکثر ظرف مدت  27ساعت پس از اعالم آمادگي تحويل سرويس به مشترك و تحويل نتام
کاربری و کلمه عبور و اطالعات الزم از سوی شرکت به مشترك ،ارتباط با شبکه شرکت را برقرار نمايد ،در صورت عدم انجام اين امر در زمان اشاره شده توسط مشترك ،مبنای زمتان دايتری سترويس از
زمان اعالم آمادگي تحويل سرويس از سوی شرکت لحاظ خواهد شد.
 -2-2هشدار پايان زمان دوره سرويس طب قرارداد حداقل  01روز قبل از اتمام زمان پايان دوره ،توسط شرکت به صورت پيامکي به مشترك اطالع رساني ميشود و در صورت عدم درخواستت تمديتد از ستوی
مشترك از طري پنل کاربری (سامانه مشتريان) تا  27ساعت پس از پايان مدت زمان قرارداد ،قرارداد فيمابين ،پايان يافته تلقي شده و سرويس جمع آوری ميشود و راه اندازی مجدد سرويس مشتمول زمتان و
شرايط جديد خواهد بود.
 -5-2برای مشترکيني که در مکان اجارهای به سر مي برند ،اين قرارداد تنها تا پايان مدت زمان اجاره ،منعقد ميشود .در صورتي که تا  50ساعت قبل از پايان مدت زمان قترارداد ،مشتترك اجتاره نامته
جديد و يا تمديد اجاره نامه قبلي را به شرکت ارايه نمايد ،شرکت نسبت به تمديد اين قرارداد يا انعقاد قرارداد جديد با مشترك اقدام مينمايد .در غير اين صورت قرارداد فيمابين ،پايان يافته تلقي شده و
سرويس جمعآوری ميشود.
ماده  :4مبلغ قرارداد
مشترك بايد قبل از آغاز بهره برداری از خدمات مندرج در ماده دو ،در ابتدای هر ماه يا دوره هزينه خدمات را مطاب تعرفههای مصوب کميسيون و براساس سرويس درخواستي بپردازد.
 -0-5مبلغ کل قرارداد براساس سرويس درخواستي مندرج در فرم درخواست سرويس مطاب با مصوبات شماره  711مورخ 0251/10/70و شماره  710مورخ  51/01/12کميسيون و يا ساير مصوباتي
 ------ريال ميباشد.----- -ريال ،برای کل دوره جمعاً ----است که در آينده تصويب ميشود و با احتساب ماليات بر ارزش افزوده به ميزان -
---ريال را از طري درگاه پرداخت الکترونيکي در پنل کاربری واريز و يا بهصورت نقد پرداخت نمايد.مشترك موظف است در ابتدای هر ماه يا دوره ،مبلغ ----
 -7-5هزینه راهاندازی تجهیزات مشترک اینترنت پرسرعت  :ADSLدرصورتيکه مشترك نيازمند حضور نماينده شرکت برای نصب سرويس در محل موردنظر باشد ،بايد هزينه راهاندازی
تجهيزات انتهايي را عالوه بر هزينه اشتراك مطاب نرخ شرکت در چارچوب مصوبه شماره  0جلسه شماره  722مورخ  59/12/77کميسيون (و يا ساير مصوباتي که در آينده تصويب ميشود) ،در زمان عقد
قرارداد پرداخت نمايد.
 -2-5هزینه دایری و تخلیه مشترک اینترنت پرسرعت  :ADSLهزينه رانژه مخابرات (دايری /تخليه) مطاب مصوبه شماره  0جلسه شماره  722مورخ  59/12/77کميسيون (و يا ساير مصوباتي که
در آينده تصويب ميشود) ميباشد که عالوه بر هزينه اشتراك (و هزينه راه اندازی تجهيزات انتهايي در صورت درخواست) ،فقط يکبار در هنگام راهاندازی اتصال ،از مشترکين دريافت ميشود.
تبصره  :1مطاب مصوبات جاری کشور ،ماليات ارزش افزوده به کليه مبالغ مذکور اضافه شده و مشترك ملزم به پرداخت آن ميباشد.
تبصره  :2با پرداخت هزينه اشتراك ،اين قرارداد خود به خود برای دورهای که ح اشتراك آن پرداخت شده ،تمديد ميگردد.
تبصره  :3درصورت اتمام ترافيک آستانه مصرف منصفانه ،پس از اطالعرساني به مشترك ،سرعت سرويس به سرعت پايه تغيير مييابد 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 پيشپرداخت از طري پنل کاربری مشترك ميباشد.
ماده  :5تعهدات شرکت
 -0-9شرکت ارايه يک يا چند مورد خدمات يا تجهيزات را به خريد يک يا چند مورد ديگر مشروط نمينمايد.
 -7-9با توجه به انجام امکان سنجي ميزان سرعت قابل ارايه توسط شرکت به مشترك ،شرکت متعهد به ارايه سرويس با نرخ بيت مندرج در موضوع قرارداد ميباشد.
 -2-9شرکت متعهد ميشود که به همان ترتيب اعالمي در تبليغات و بازاريابي خود قراردادها را تنظيم کند.
 -5-9شرکت قوانين و مقررات مصوب مراجع ذیصالح قانوني مربوط به ارايه خدمات موضوع اين قرارداد را از طري درج در وبسايت در دسترس مخاطبان و مشترکين قرار ميدهد.
 -9-9شرکت متعهد ميشود تمهيدات الزم را برای رعايت تعهدات  SLAدر هنگام عمليات شبکه پيشبيني کند و با اطالع قبلي (حداقل  50ساعت قبل) ،زمان  Down Timeرا تعيين کند .عمليتات
 Down Timeدر زمانهای کم ترافيک ( ساعت  7تا  1صبح) انجام ميشود و تعداد آن در ماه حداکثر يکباراست.
 -1-9شرکت متعهد به ارائه و اجرای توافقنامه سطح خدمات ( )SLAمطاب ضوابط مصوبه شماره ( 022و ساير مصوبات جديد مرتبط بعدی) کميسيون بوده و تمتام بنتدهای توافقنامته ستطح ختدمات
( )SLAاز زمان امضای قرارداد و تحويل سرويس قابلاجرا ميباشد.
 -2-9شرکت متعهد ميشود نسبت به پيش بيني تمهيدات الزم برای تحق تعهدات  SLAاقدام نموده و به منظور حفظ کيفيت و سطوح خدمت موضوع قرارداد ،از عدم وجتود نتويز بتر ختط سترويس
مشترك اطمينان حاصل کند .همچنين در صورت وصول گزارش از سوی مشترك مبني بر وجود نويز بروی خط مشترك ،در خصوص رفع اختالل مزبور ،اقدام نمايد.
 -0-9شرکت متعهد ميشود تا پايان دوره اشتراك خدمت انتخابي ،تغييری در شرايط مقرر در قرارداد نخواهد داد ،مگر اينکه بر اساس اعالم سازمان مجبور به اعمال تغييرات باشد که در اين متورد نيتز
شرايط جديد بايد به اطالع مشترك برسد و تصميمگيری در خصوص ادامه يا فسخ قرارداد در اختيار مشترك باشد.
 -5-9شرکت در قبال تصميمات مراجع ذيصالح و تغييرات در قوانين و مقررات مؤثر بر اين قرارداد مسئوليتي ندارد ،مگر اينکه بعدها اعمالنفوذ ناروای آن در تصويب احکام مورد نظرش به اثبات برسد.
 -01-9چنانچه به تشخيص شرکت ،اصالحات يا ايجاد تغييرات در متن قرارداد ضروری باشد ،پس از تائيد سازمان ،حداقل 05روز قبل از الزماالجرا شدن نسبت به تحويل نسخه کتبي و يا الکترونيکي به
مشترك اقدام نموده و مشترك در طي مدت مذکور ميتواند اعتراضات خود را بهصورت کتبي و يا الکترونيکي از طري ايميل  ، info@hamara.irيا نمابر به شرکت اعالم نمايد.
تبصره  :1در خصوص قراردادهای قبلي ،شرکت موظف به کسب رضايت مشترکين جهت اعمال تغييرات است.
 -00-9شرکت متعهد ميشود تحت هيچ شرايطي بهجز در مواردی که قانون و مقررات معين ميکند  ،مشترکين را از دسترسي به خدمات موضوع اين قرارداد محروم يا محدود نکند.
 -07-9شرکت متعهد ميشود چنانچه آسيبي مشترکين را از طري خدمات موضوع قرارداد تهديد کند و از اين رخداد آگاه باشد ،نسبت به آگاهسازی مشترکين و ارايه رهنمودهای پيشتگيرانه بته آنهتا
اقدام کند.
 -02-9شرکت موظف به حفظ محرمانگي دادهها و اطالعات مشترکين و ارتباطات و حريم خصوصي مشترکين است و متعهد ميشود به مشترکين جهت صيانت از دادهها و اطالعات شخصيشان متناسب
با خدمات ارتباطي و فنآوری اطالعات و آسيبهای احتمالي ناشي از تهديدها اطالعرساني کافي را به عمل آورد.
 -05-9شرکت متعهد ميشود که اعمال هرگونه نظارت بر کارکردهای خدمات ،موجب دسترسي غيرمجاز به دادهها و ارتباطات شخصي مشترکين نيست و رعايت مقررات قانوني ناظر به اين حوزه الزامي
است.
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 -09-9مشخصات و نرخ خدمات بايد به نحو مناسب و با جزييات کامل ،بهطور رايگان به اطالع مشترکين رسانده شود.
 -01-9شرکت متعهد به ارايه خدمات دسترس ي به اينترنت به مشترك مطاب موضوع قرارداد بوده و در صورت درخواست مشترك مبني بر نصب و راهاندازی خدمت ،شرکت موظف به نصتب و راهانتدازی
تجهيزات انتهايي مشترك است .هزينه راهاندازی تجهيزات انتهايي طب مصوبه کميسيون از مشترك اخذ و صورتجلسه تحويل خدمات موضوع قرارداد با مشترك تنظيم ميشود.
 -02-9شرکت موظف است دادهها و اطالعات مربوط به شاخصهای کيفيت خدمات را تا شش ماه پس از پايان قرارداد مشترکين نگهداری کند تا امکان پاسخگويي به ادعاهای مطرحشده از سوی آنهتا
مبني بر نبود يا کاستي کيفيت خدمات را داشته باشد.
 -00-9شرکت متعهد است بيوقفه ،به صورت بيست و چهار ( )75ساعت در شبانهروز و هفت( ) 2روز در هفته ،خدمات موضوع قرارداد را فراهم نمايد و امکانات پشتيباني تلفني از طري شتماره -2025
 150و پاسخگويي به مشترکين خود را بهصورت شبانهروزی و در تمام ايام هفته و ايام تعطيل فراهم کند.
تبصره  :2پشتيباني حضوری و رفع عيوب فني که نياز به عمليات فيزيکي در مراکز مخابراتي يا محل مشترك ( )ADSLيا محل نصب تجهيزات ( )WiFiدارند ،در ساعات اداری قابلبررسي و حل است.
 -05-9شرکت متعهد ميگردد در صورت بروز اختالل و يا قطع ارتباط حسب گزارش مشترك ،در اسرع وقت نسبت به رفع اشکال اقدام نمايد.
 -71-9شرکت هيچگونه مسئوليتي در قبال سيمکشي داخل ساختمان ،دستگاه تلفن مرکزی (سانترال) ،رايانه و تجهيزات آن ،کابل کشي ،قطع تلفن ،کليه عمليات و برگردان مخابراتي و غيره سمت
مشترك ندارد.
ماده  :6تعهدات مشترک
 -0-1مشترك متعهد ميشود با آگاهي کامل از بهای خدمات و نحوه پرداخت هزينهها نسبت بهگزينش آنها اقدام کند و به مواعد مقرر در قرارداد پايبند باشد.
 -7-1مشترك متعهد ميشود کليه قوانين و مقررات جمهوری اسالمي ايران مرتبط با موضوع قرارداد و دستورالعملهايي که از سوی مراجع ذیربط صادر و ابالغشده و از طري پايگاه اطالعرساني شرکت
يا ساير مبادی ذیربط اطالعرساني شده است را رعايت نمايد.
 -2-1مشترك متعهد ميشود از واگذاری امکانات و تجهيزات متعل به شرکت به غير خودداری نمايد .در غير اين صورت شرکت مجاز به فسخ خدمات است.
-5-1هرگونه واگذاری خطوط و لينکها و مدارات ارتباطي 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 بخشي از
آنها به صورت عمومي 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 سازماني) ميباشند.
تبصره  :1ارايه سرويس به محصلين و يا دانشجويان دانشگاهها و ساير موسسات آموزشي در زمان حضور آنها در مکان محل تحصيل و منوط به رعايت تمامي موارد بالمانع ميباشد.
تبصره  :2در صورت توزيع درون سازماني خطوط و خدمات ارايه شده ،ثبت مشخصات هويتي و  CDRو  LOGفعاليت کاربران و ذخيره آن برای مدت حداقل يک سال جهت ارايه به مراجع ذی صالح
ضروری است.
 -9-1مسئوليت عواقب هرگونه استفاده سوء و مغاير با قوانين و مقررات از خطوط و خدمات ارايه شده صرفاً بر عهده مشترکين و صاحبامتياز آنها است.
 -1-1مشترکين مجاز به انتقال ترافيک خطوط تلفن از بسترهای ديتا و اينترنت واگذار شده نميباشند.
تبصره  :3اين محدوديت خطوط تلفن داخلي ( )PBXسازمانها و شرکتها و مؤسسات را در محدوده ساختمان و شبکه محلي در برنميگيرد.
 -2-1در صورت نيازمندی برخي از مشترکين حقوقي جهت توزيع اينترنت در مکانهای عمومي (از قبيل پاركها ،مراکز تفريحي ،فرودگاهها ،ترمينالهای مسافربری 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 طراحي و اجرا نيز هماهنگي الزم بين شرکت جهت تامين پيوست کنترلي ،اعمال
سياستهای امنيتي و همچنين نحوه احراز هويت ،ثبت و ذخيره مشخصات و  LOGفعاليت کاربران به عمل آيد .در غير اينصورت اين عمل تخلف بوده و کليه مسئوليتها و تبعات آن به عهده مشترك
خواهد بود.
 -0-1بديهي است شرکت ميتواند در صورت مشاهده و اطالع از موارد تخطي از مفاد بندهای  9-1تا  2-1توسط مشترك نسبت به صدور اخطار با مهلت  01روزه 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 معرفي مشترك خاطي به مراجع ذيصالح است.
 -5-1مشترك متعهد ميشود در صورت تغيير مشخصات تماس (نشاني ،شماره تلفن و آدرس پست الکترونيکي) ،اطالعات جديد خود را به شرکت اطالع دهد ،در صورت عدم اطالعرساني و بروز هرگونه
مشکلي در برقراری تماس با مشترك ،مسئوليت عدم اطالع از مواردی که متضمن اطالعرساني است ،بر عهده مشترك خواهد بود.
 -01-1مشترك 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 مشترك بر عهده خودش است و مشترك
بايد از نام کاربری و رمز عبور به نحو مناسب نگهداری نمايد.
-00-1کليه سرويسها دارای نشانيهای عمومي  IPبهصورت متغير ( )Dynamicاست و در صورت نياز به سرويسهای دارای نشانيهای خصوصي  IPدر هر زمان با پرداخت هزينه مربوطه و وجود
امکانات ،امکانپذيراست.
 -07-1بهمنظور تکريم اربابرجوع تمامي مکالمات برقرارشده با مشترك ضبط ميشود و درصورتيکه مشاهده رفتار نابهنجار و يا الفاظ خارج از عرف جامعه از سوی کارکنان شرکت و يا مشترك ،دو
طرف ح مستند قراردادن مکالمه ضبطشده و پيگيری موضوع مطاب قوانين کشور را دارند.
 -02-1خريد مودم از شرکت اجباری نميباشد و مشترك ميتواند از مودم های استاندارد استفاده کند ،ولي به مشترکين پيشنهاد ميشود از يکي از انواع مودم های مورد توصيه شرکت استفاده نمايند.
تبصره :خدمات پس از فروش مودمهايي هم که از شرکت خريداری شده است به عهده گارانتي کننده محصول ميباشد و مسئوليت آن از عهده شرکت خارج است.
 -05-1درصورتي که مشترك بعد از رانژه (تا قبل از اولين استفاده) از درخواست سرويس مورد نظر منصرف شود ،شامل کسر هزينه طب تعرفههای مصوب سازمان خواهد شد و ملزم به پرداخت آن
خواهد بود.
 -09-1سن قانوني برای پذيرش مفاد اين قرارداد 00سال تمام است.
 -01-1کليه مکاتبات شرکت با مشترك شامل صورت حساب دوره و مانند آنها از طري نشاني پست الکترونيک يا پنل کاربری در وب سايت شرکت وی کته در فترم درخواستت سترويس WiFi/DSL
اعالم شده انجام خواهد شد .مشترك تاييد ميکند که اطالعات متعل به ايشان که در فرم درخواست سرويس درج گرديده ،صحيح است و تبعات انعکاس اطالعات ناصحيح بر عهده نام برده خواهد بود.
 -02-1در صورتيکه مشترك در محل استفاده از سرويس مستاجر باشد و به هر دليلي اقدام به تخليه آنجا نمايد ،بايد مراتب را به شرکت اطالع داده تا نسبت به قطع سرويس اقتدام شتود ،در غيتر ايتن
صورت کليه مسئوليتهای حاصل از ان بر عهده مشترك است.
 -00-1جهت جمعآوری سرويس پيش از موعد مقرر مشترك ميتواند به صورت حضوری به دفتر شرکت مراجعه و درخواست خود را به صورت مکتوب اعالم نمايد.
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ماده :7شرایط فسخ قرارداد
 -0-2مشترك در صورت تمايل به انصراف از دريافت خدمات ،مي بايستي با ارايه درخواست از پنل کاربری خود به فسخ قرارداد اقدام نمايد و شرکت مکلف است حداکثر ظرف مدت يتک هفتته از تتاريخ
اعالم فسخ مشترك ،نسبت به انجام کليه مراحل فسخ و فسخ قرارداد با وی اقدام نمايد .بديهي است در صورت درخواست فسخ يک طرفه از سوی مشترك قبل از پايان قرارداد هزينه پرداختي مربوط بته
اين قرارداد به مشترك عودت داده نخواهد شد .همچنين فسخ و يا اتمام قرارداد به هر دليل ،به هيج وجه رافع مسئوليتهای مشترك در خصوص تعهدات وی در طول متدت زمتان اعتبتار نبتوده و بايتد
پاسخگوی موارد استفاده غير مجاز در طول مدت زمان قرارداد فسخ شده باشد.
 -7-2چنانچه شرکت نتوانسته باشد نسبت به ارايه خدمات با معيارهای مورد نظر اين قرارداد (مانند و نه محدود به تعهدات  )SLAاقدام نمايد ،مشترك ميتواند نسبت به اعالم فسخ قرارداد و اخذ هزينه
اقدام نمايد و شرکت مکلف است پس از بررسي موضوع و در صورت تاييد ،ظرف يک هفته از تاريخ اعالم فسخ مشترك ،نسبت به تسويهحساب با وی اقدام نمايد.
 -2-2در صورت ارايه هرگونه درخواستي از سوی مشترك مبني بر تغيير در وضعيت تلفن ثابتي که ارتباط موضوع قرارداد بر روی آن داير شده است (اعم از تغيير مالکيت ،تغيير شماره ،تغيير مکان و )...
و عدم امکان برقراری ارتباط در شرايط جديد ،مشترك ميتواند نسبت به درخواست فسخ اقدام نمايد .بديهي است مسئوليت مالي و حقوقي ن اشي از موضتوع قترارداد تتا زمتان ارايته درخواستت فستخ و
جمعآوری ارتباط به عهده مشترك ميباشد.
 -5-2مشترك (مستاجر  ،صاحب خط) ح فسخ يکطرفه و جمعآوری رانژه خط موضوع قرارداد ،از روی تجهيزات شرکت و از طري شرکت مخابرات را ندارد.
ماده : 8رسیدگی به شکایتها
مشترك ميتواند در صورت داشتن شکايت ،به وب سايت شرکت به آدرس  www.hamara.irمراجعه و شکايت خود را در سامانه شکايات ثبت نمايد و يا با تلفن  50-2025تماس بگيرد .در صورت
بروز هرگونه اختالف بين طرفين قرارداد و عدم رفع مشکل از طري مذاکره و گفتگوی دوجانبه ،مشترك ميتواند موضوع را به سازمان از طري مراجعه به سايت  www.195.irيا تماس با تلفن گويای
 059يا شماره پيامک  111059و يا آدرس ايميل  059@ ict.gov.irمنعکس و اقدام به ثبت شکايت نمايد.
الزم به ذکر است پس از ثبت درخواست از طري سايت شرکت و سازمان ،سيستم يک شماره پيگيری در اختيار مشترك قرار داده که مشترك ميتواند از طري لينکهای مذکور پيگيریهای الزم را
انجام دهد.
ماده  :9وضعیت اضطراری
 -0-5وضعيت اضطراری پيشبيني شده و پيشبيني نشده تنها در صورتي از شرکت سلب مسئوليت ميکند که فرا ارادی باشد.
 -7-5در صورت بروز وقفه غير مجاز در ارايه خدمات ،شرکت ميبايست بي درنگ ،کليه اقدامات ضروری برای اعاده دسترسي به خدمات و به حداقل رساندن پيامدهای عدم دسترسي مشترکين به خدمت
را انجام دهد.
 -2-5در صورت بروز وضعيت اضطراری ،شرکت همزمان با انجام کليه اقدامات ضروری ميبايست نسبت به اطالعرساني آني به مشترکين اقدام نمايد.
 -5-5عدم امکان انجام تعهدات موضوع قرارداد توسط شرکت که به موجب وقوع باليای طبيعي که ناشي از عدم رعايت استانداردهای ايمني در تأسيس و نصب و بهرهبترداری از تجهيتزات شتبکه باشتد،
مشمول اين ماده نميشود و به عنوان قصور از تعهدات شرکت تلقي خواهد شد.
ماده  :11کلیات قرارداد
اين قرارداد در  01ماده و در  7نسخه تنظيم ،امضا و مبادله گرديد که هر نسخه حکم واحد را دارا ميباشد.
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