شماره قرارداد :
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شرایط بهره برداری از خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت () ADSLشرکت انتقال دادههای ندا گستر صبا
این قرارداد بیـن شرکت انتقال داده های نداگستر صبا به شماره ثبت  217842دارنده پروانه ایجاد و بهره برداری از شبكه ارتباطات ثابت ( )FCPبه
شماره  100-94-12از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اعتبار به مدت  10سال شمسی از تاریخ  94/08/10به نشانی تهران ،خیابان ولیعصر،
باالتر از مطهری ،خیابان ناهید ،پالک  ،74به مدیرعاملی آقای احمد بیدآبادی به عنوان طرف اول قرارداد و متقاضی به مشخصات ثبت شده در فرم درخواست
اشتراک سرویس منضم به این قرارداد و پنل کاربری صبانت به آدرس  My.Sabanet.irکه از این پس در قرارداد "مشترک" نامیده میشود ،از طرف دیگر با
مفاد به شرح ذیل منعقد گردید.
ماده  )1تعاریف
 )1-1کمیسیون :کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات
 )2-1سازمان :سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
)3-1خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت  : ADSLعبارت است از خدماتی که برای استفاده از اینترنت از طریق فناوری  ADSLو خط تلفن عرضه می شود
.
 )4-1شرکت (سرویس دهنده) :شرکت انتقال داده های نداگستر صبا با نام تجاری صبانت می باشد که از این پس در این قرارداد "شرکت" نامیده میشود.
 )5-1شبكه شرکت (شبكه سرویس دهنده)  :شامل زیرساخت و تجهیزات خطوط پرسرعت است که تحت مالكیت شرکت بوده و با نظارت وی اداره و نگهداری
میشود.
 )6-1مشترک  :هر شخص حقیقی و یا حقوقی است که به عنوان کاربر نهایی به موجب این قرارداد از خدمات موضوع قرارداد استفاده می نماید.
 )7 -1شیوه فروش  :شرکت خدمات خود را بر مبنای روش پیش پرداخت ( )Pre-Paidعرضه مینماید.
 )8-1دوره اشتراک  :مدت زمان سرویس (روز) در شیوه فروش پیش پرداخت ،که مشترک می تواند پس از راه اندازی از سرویس استفاده نماید .
 )9-1ترافیك آستانه استفاده مصرف منصفانه :حداکثر حجم مصرفی تعیین شده از سوی شرکت در هریك از سرعتهای تعیین شده ،به نحوی که ترافیك داخلی
حداقل دو برابر ترافیك بین الملل میباشد.
 )10-1ترافیك اضافی  :میزان ترافیكی که مشترک می تواند عالوه بر ترافیك آستانه مصرف منصفانه دوره بصورت مجزا خریداری و مصرف نماید .
 )11-1نشانی  : IPنشانی پروتكل اینترنت ،برچسب عددی است که به تجهیزات شبكه های رایانهای اختصاص پیدا میکند و به منظور اتصال بین گرههای شبكه
استفاده می شود .
 )12-1رانژه  :برقراری ارتباط تلفن مشترک با اسپلیتر شرکت را ،رانژه کردن گویند.
 )13-1زمان انتظار :مدت زمان ثبت نام تا تحویل سرویس به مشترک می باشد.
 )14-1زمان قطع  :مدت زمان درخواست مشترک ،تا ثبت و ار سال درخواست قطع خدمات و رانژه از طریق سامانه مخابرات به مرکز مخابراتی مشترک می باشد.
 )15-1تجهیزات انتهایی :تجهیزات نصب شده در محل ارایه خدمات به مشترک که شامل مودم  ADSLو جدا کننده خط تلفن ( )Splitterمیباشد.
 )16-1مكان دریافت خدمت  :محلی که شرکت خدمات خود را در آن نقطه به مشترک تحویل می دهد و قابل تغییر نمی باشد .
 )17-1اقامتگاه اصلی  :به معنای مشخصات آخرین نشانی محل سكونت ،اعالم شده از سوی مشترک به شرکت می باشد.
 )18-1دوره زمانی  :یك ماه شمسی با فرض هر ماه  30روز است .
 )19-1ترافیك داخلی  :هر ترافیك با میزبانی در داخل کشور است و شامل سایت های منتخب ایران بر طبق لیست موجود در پایگاه اطالع رسانی رسمی شرکت
به آدرس  www.sabanet.irمی باشد .
 )20-1دایری سرویس :تحویل و راه اندازی سرویس مشترک و برقراری ارتباط با شبكه شرکت است.
 )21-1ســرعت پایه :ســرعتی اســت که پس از اتمام حجم مصــرف منصــفانه مشــترک در یك ماه ،ســرویسدهی بر مبنای آن برای هر دو نوع ترافیك داخل و
بین الملل ادامه خواهد یافت و حداقل میزان تعیین شده برای آن سرعت  128کیلو بیت بر ثانیه است.
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ماده  ) 2موضوع قرارداد :
عبارت است از اتصال به شبكه شرکت و بهره برداری از خدمات اینترنت با استفاده از فناوری  ADSLاز طریق بستر سیم مسی برروی تلفن درخواستی و بصورت
غیر اختصاصی و نامتقارن ،در چارچوب مصوبات شماره  1جلسه شماره  237مورخ  ، 95/03/22شماره  266مورخ  96/08/21و شماره  268مورخ 96/10/03
کمیسیون (و یا مصوباتی که در آینده به تصویب خواهد رسید).
ماده  ) 3مدت زمان قرارداد :
مدت زمان این قرارداد بر اساس ماه شمسی و از زمان اولین اتصال با شبكه شرکت شروع و پایان آن بر اساس دوره اشتراک سرویس انتخاب شده برطبق فرم
درخواست اشتراک سرویس و اطالعات پنل کاربری ،برحسب ساعت و دقیقه می باشد .
تبصره  : 1اتمام سرویس تنها منوط به اتمام دوره اشتراک (زمان) سرویس است .
تبصره  : 2در صورتیکه مشترک حداکثر ظرف مدت یك هفته پس از اعالم رانژه شدن خط تلفن ،ارتباط با شبكه شرکت را برقرار نكرده و محیط را برای نصب و
مراجعه کارشناس نصب آماده ننماید ،یك هفته بعد از اعالم رانژه ،مبنای شروع زمان سرویس در نظرگرفته می شود و در صورت عدم درخواست کارشناس نصب
توسط مشترک ،مشخصات ارتباط (شامل نام کاربری و کلمه عبور) به مشترک اعالم و زمان شروع سرویس حداکثر  72ساعت پس از زمان اعالم رانژه خط تلفن
توسط مخابرات و ارایه مشخصات ارتباط در نظرگرفته میشود.
تبصره  : 3پس از اتمام مدت زمان قرارداد ،امكان تمدید قرارداد با توافق طرفین در سامانه فروش " پنل کاربری" به صورت دوره ای و بر اساس شرایط و ضوابط
جدید با پرداخت هزینه اشتراک تمدید و این قرارداد خود به خود برای دورهای که حق اشتراک آن پرداخت شده تمدید می گردد  (.آخرین نسخه قرارداد در
سامانه فروش " پنل کاربری" موجود می باشد)
تبصـره  :4هشـدار پایان زمان دوره سـرویس طبق قرارداد  72سـاعت قبل از اتمام زمان دوره ،توسـط شـرکت به صـورت الكترونیكی و از طریق پنل کاربری و ارسـال
پیامك به تلفن همراه اعالم شـده از سـوی مشـترک در فرم درخواسـت سـرویس ،صـورت می پ یرد ودر صـورت عدم تمدید سـرویس  72 ،سـاعت پس از پایان مدت
زمان قرارداد ،قرارداد فی ما بین خاتمه یافته تلقی و سرویس جمع آوری می شود و راه اندازی مجدد سرویس مشمول زمان و شرایط جدید خواهد بود.
ماده  ) 4مبلغ قرارداد :
 )1-4مشترک باید قبل از آغاز بهره برداری از خدمات مندرج در ماده دو ،در ابتدای هر ماه یا دوره ،هزینه خدمات را مطابق تعرفه های مصوب کمیسیون و
براساس سرویس درخواستی بپردازد.
 )2-4هزینه اشـتراک :هزینه اشـتراک و اسـتفاده دوره ای از خدمات موضـوع قرارداد بر اسـاس تعرفههای مصـوب شـرکت و در چارچوب مصـوبات شـماره  1جلسـه
شـماره  237مورخ  ،95/03/22شـماره  266مورخ  96/08/21و شـماره  268مورخ  96/10/03کمیسـیون (و سـایر مصـوبات جدید بعدی) اسـت که با توجه به
شــیوه فروش (پیش پرداخت) در زمان عقد قرارداد به صــورت کامل از مشــترک دریافت میشــود .مبلغ کل قرارداد با احتســاب مالیات بر ارزش افزوده بوده که
مشـترک متعهد اسـت مبلغ قرارداد را در اسـرع وقت از طریق یكی از درگاههای الكترونیك اعالمی در سـامانه شـرکت پرداخت نماید .همچنین ضـروری اسـت در
صورت پرداخت نقدی ،به شماره حساب اعالمی در سامانه  ،شرکت را از واریز وجه مطلع نماید.
 )3-4هزینه راه اندازی تجهیزات مشـترک :در صـورت درخواسـت مشـترک برای راه اندازی تجهیزات انتهایی (مودم) از سـوی شـرکت ،هزینه آن به عهده مشـترک
اسـت که در این صـورت تعرفه راه اندازی خدمت ،مطابق مصـوبه شـماره  1جلسـه شـماره  237مورخ  95/03/22کمیسـیون (و یا سـایر مصـوباتی که در آینده به
تصـویب خواهد رسـید) ،برابر  300.000ریال بوده و در صـورت درخواسـت مشـترک ،شـرکت موظف به نصـب و راه اندازی تجهیزات انتهایی مشـترک (برروی یك
سـیسـتم )خواهد بود .بدیهی اسـت در غیر این صـورت مشـخصـات ارتباط (شـامل نام کاربری ،کلمه عبور) به مشـترک در زمان عقد قرارداد اعالم و زمان شـروع
سرویس حداکثر یك هفته پس از زمان اعالم رانژه خط تلفن توسط مخابرات در نظر گرفته شده و ارتباط مشترک راه اندازی شده تلقی می گردد .
 )4-4هزینه دایری و تخلیه :مطابق مصـوبه شـماره  1جلسـه شـماره  237مورخ  95/03/22کمیسـیون (و یا سـایر مصـوباتی که در آینده به تصـویب خواهد رسـید)،
هزینه رانژه مخابرات (دایری و تخلیه) برابر  600.000ریال بوده و این هزینه عالوه بر هزینه اشــتراک و راهاندازی اتصــال ،فقط یكبار در هنگام عقد قرارداد از
مشترکین دریافت میشود .بدیهی است در صورت عدم پرداخت هزینه م کور از سوی مشترک این هزینه در هنگام درخواست جمعآوری از سوی شرکت مطالبه
و مشترک ملزم به پرداخت آن قبل از جمعآوری است.
 )5-4مطابق مصوبات جاری کشور ،مالیات بر ارزش افزوده به کلیه مبالغ هزینه های م کور اضافه شده و مشترک ملزم به پرداخت آن برای هر دوره اشتراک
میباشد.
 )6-4هزینه هر آدرس خصوصی  IPدر صورت درخواست مشترک برابر با مفاد و تعرفه مصوبه شماره  3جلسه  177کمیسیون ارایه میگردد.
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تبصره :1صدور صورت حساب و گزارشات مالی مشترک از طریق پنل کاربری به آدرس  My.Sabanet.irقابل دسترس می باشد.
تبصره : 2در صورت نیاز ،مشترک می تواند نسبت به خرید ترافیك اضافه بر اساس مصوبات کمیسیون اقدام نماید.
ماده  )5تعهدات شرکت :
 )1-5شرکت متعهد می شود ارائه یك یا چند مورد خدمات یا تجهیزات را به خرید یك یا چند مورد دیگر مشروط ننماید.
 )2-5شرکت متعهد می شود به همان ترتیب اعالمی در تبلیغات و بازاریابی خود قرارداد مشترکین را تنظیم نماید.
 )3-5شرکت متعهد می شود که همه قوانین و مقررات ناظر به خدمات خود ،از جمله قو انین کیفری ،مصوبات کمیسیون و مقررات راجع به حقوق و مسئولیت
های طرفین قراردادهای خدمات را گردآوری و از طریق پایگاه اطالع رسانی خود در دسترس مخاطبان و مشترکین قرار دهد .
 ) 4-5شرکت متعهد می شود تمهیدات الزم را برای رعایت تعهدات  SLAدر هنگام عملیات شبكه پیش بینی نموده و با اطالع قبلی ( حداقل  48ساعت قبل
اطالع داده می شود ) زمان  Down Timeرا تعیین کند .عملیات  Down Timeدر زمان های کم ترافیك ( ساعت  2تا  6صبح ) انجام می شود و تعداد آن
در ماه حداکثر یك بار می باشد .
 ) 5-5شرکت در قبال ت صمیمات مراجع ذیصالح و تغییرات در قوانین و مقررات موثر بر این قرار داد مسولیتی ندارد ،مگر اینكه بعدها اعمال نفوذ ناروای آن در
تصویب احكام مورد نظرش به اثبات برسد.
 ) 6-5شرکت متعهد می شود تا پایان دوره اشتراک خدمت انتخابی ،تغییری در شرایط مقرر قرارداد نخواهد داد مگر اینكه بر اساس اعالم سازمان مجبور به اعمال
تغییرات باشد که در این مورد نیز شرایط جدید به اطالع مشترک می رسد و تصمیم گیری در خصوص ادامه یا فسخ قرار داد در اختیار مشترک می باشد .
 ) 7-5چنانچه به تشخیص شرکت ،اصالحات یا ایجاد تغییرات در متن قرارداد ضروری باشد ،پس از تایید سازمان ،حداقل  14روز قبل از الزم االجرا شدن نسبت
به تحویل نسخه کتبی و یا الكترونیكی اقدام نموده و مشترک در طی مدت م کور می تواند اعتراضات خود را به صورت کتبی و یا الكترونیكی به شرکت اعالم
نماید.
تبصره :1در خصوص قراردادهای قبلی ،شرکت موظف به کسب رضایت مشترکین جهت اعمال تغییرات میباشد.
 ) 8-5متعهد می شود با معاذیری چون حفظ امنیت ،پیشگیری از وقوع جرم یا برخورد با بزهكاران یا جلوگیری از واردآمدن زیان به شبكه ،سازه ها و سایر
امكانات متعلق به خود ،مشترکین را از دسترسی به خدمات محروم ی ا محدود نكند ،یا مرتكب جرم شود یا اقدامات قانونی مشترکین را غیر قانونی اعالم کند ،مگر
در مواردی که قانون تجویز کرده و هر اقدامی پیرو دستور و با هماهنگی مقامات صالحیتدار قانونی صورت می پ یرد.
 ) 9-5شرکت متعهد میشود چنانچه آسیبی مشترکین را از طریق خدمات موضوع قرارداد تهدید کند و از این رخداد آگاه باشد ،نسبت به آگاهسازی مشترکین و
ارایه رهنمودهای پیشگیرانه به آنها اقدام کند.
 )10-5شرکت موظف به حفظ محرمانگی داده ها و اطالعات مشترکین و ارتباطات و حریم خصوصی مشترکین است و متعهد می شود به مشترکین جهت صیانت
از داده ها و اطالعات شخصی شان متناسب با خدمات ارتباطی و فنآوری اطالعات و آسیب های احتمالی ناشی از تهدیدها اطالع رسانی کافی را به عمل آورند و
حق ندارد از خود سلب مسئولیت کند.
 ) 11-5شرکت متعهد می شود اعمال هرگونه نظارت بر کارکردهای خدمات ،موجب دسترسی غیر مجاز به داده ها و ارتباطات شخصی مشترکین نبوده و متعهد
به رعایت مقررات قانونی ناظر به این حوزه الزامی است.
 ) 12-5شرکت متعهد می شود داده ها و اطالعات مربوط به شاخص های کیفیت خدمات را تا شش ماه پس از پایان قرارداد مشترکین نگهداری کند تا امكان
پاسخگویی به ادعاهای مطرح شده از سوی آنها مبنی بر نبود یا کاستی کیفیت خدمات را داشته باشد.
 ) 13-5شرکت متعهد به ارایه و اجرای توافقنامه سطح خدمات ( )SLAمطابق ضوابط مصوبه شماره ( 177و سایر مصوبات جدید بعدی ) کمیسیون بوده و تمام
بندهای توافقنامه سطح خدمات ( )SLAاز زمان امضای قرارداد و تحویل سرویس قابل اجرا می باشد.
 ) 14-5شرکت ،خدمات پشتیبانی تلفنی مرتبط با موضوع قرارداد را به صورت  24ساعته در هفت روز هفته از طریق شماره  1524که تماس با آن از سراسر
کشور به صورت درون شهری محاسبه می شود تعهد می نماید.
 ) 15-5شرکت متعهد به ار ایه خدمات دسترسی به اینترنت به مشترک مطابق موضوع قرارداد بوده و در صورت درخواست مشترک مبنی بر نصب و راه اندازی
خدمت ،شرکت موظف به نصب و راه اندازی تجهیزات انتهایی مشترک می باشد .هزینه راه اندازی تجهیزات انتهایی طبق مصوبه کمیسیون از مشترک اخ و
صورتجلسه تحویل خدمات موضوع قرارداد با مشترک تنظیم می شود.
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 )16-5شرکت متعهد میشود در صورت دریافت درخواست مشترک مبنی بر تخلیه ی خط خود به صورت کتبی و یا ثبت درخواست در پنل کاربری به نشانی
 my.sabanet.irفرآیند تخلیه خط (ازجمله درخواست به شرکت مخابرات ایران) را حداکثر در مدت  24ساعت کاری انجام دهد.
ماده  ) 6تعهدات مشترک:
 )1-6مشترک متعهد میشود با آگاهی کامل از بهای خدمات و نحوه پرداخت هزینه ها نسبت به گزینش آنها اقدام و به مواعد مقرر در قرار داد پایبند باشد.
 )2-6مشترک متعهد میشود کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران مرتبط با موضوع قرارداد و دستورالعمل هایی که از سوی مراجع ذیربط صادر و ابالغ
شده و از طریق پایگاه اطالع رسانی شرکت یا سایر مبادی ذیربط اطالع رسانی شده است را رعایت نماید.
 )3-6مشترک متعهد میشود از هرگونه واگ اری امكانات و تجهیزات متعلق به شرکت ،به غیر خودداری نماید .در غیر این صورت کلیه عواقب ناشی از واگ اری
بر عهده مشترک بوده و شرکت مجاز به قطع خدمات و فسخ یكطرفه قرارداد می باشد.
 )4-6مشترک متعهد میشود در صورت تغییر مشخصات تماس ( شماره تلفن  ،آدرس  ،پست الكترونیك) ،اطالعات جدید خود را به شرکت اطالع داده ،در صورت
عدم اطالع رسانی و بروز هرگونه مشكلی در برقراری تماس با مشترک ،مسئولیت عدم اطالع از مواردی که متضمن اطالع رسانی می باشد ،بر عهده مشترک
خواهد بود .
 )5-6شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال سیمکشی داخل ساختمان ،سانترال ،دستگاه تلفن مرکز ،رایانه وتجهیزات آن،کابلکشی وغیره سمت مشترک ندارد که
این موضوع قبل از انعقاد قرارداد نیز به مشترک اطالع رسانی شده است.
 )6-6مشترک در صورت درخواست سرویس های دارای آدرس های خصوصی  IPمتعهد میشود از واگ اری آن به غیر خودداری نماید.
 )7-6مشترک متعهد میشود از فروش مجدد سرویس ارایه شده به اشخاص ثالث به هر نحوی خودداری نماید.
 )8-6مشترک متعهد میشود قبل از تغییر مالكیت خط تلفن(به خصوص در فاصله رانژه شدن( موضوع را به شرکت اعالم نماید ،در غیر این صورت چنانچه خط
اعالم شده از سوی مشترک در مخابرات رانژه نشود ،مسئولیت آن به طورکامل به عهده مشترک خواهد بود.
 )9-6درصورتیکه مشترک مستاجر باشد (محل بهرهبرداری از خدمات ،اجارهای باشد) و به هر دلیلی اقدام به تخلیه آنجا نماید ،باید مراتب را به شرکت اطالع
دهد تا نسبت به قطع خدمات اقدام شود .در غیر این صورت مسئولیت بهرهبرداری اشخاص ثالث بر عهده مشترک میباشد.
 )10-6چنانچه مشـترک هرگونه تغییری در شـبكه یا تجهیزات مورد اسـتفاده خود اعمال نماید که منجر به اختالل در خدمات شـود ،راه اندازی مجدد به عهده
مشترک بوده و در غیر این صورت منوط به پرداخت هزینه های مربوطه خواهد بود.
 )11-6پس از انتخاب سرویس توسط مشترک و پرداخت وجه آن ،امكان برگشت هزینه وجود نخواهد داشت ،ل ا جهت جلوگیری از بروز این دسته از مشكالت،
در صورت نیاز به کسب اطالعات و راهنمایی های بیشتر ،الزم است مشترک قبل از انتخاب سرویس مد نظر با واحد فروش شرکت از طریق شماره تلفن 1524
تماس حاصل نماید.
 )12-6ارتقاء سرویس تنها به سرویس های با ارزش ریالی بیشتر و به شرط بزرگتر مساوی بودن گروه سرعتی و دوره زمانی سرویس و با پرداخت هزینه ،امكان
پ یر می باشد.
تبصره :1تغییر سرویس در مدت قرارداد صرفاً با شرایط مندرج در بند  12-6و با پرداخت مابه التفاوت سرویس درخواستی امكان پ یر است.
 )13-6حفاظت از سیستم و اطالعات سمت مشترک بر عهده خودش است و مشترک باید نام کاربری و رمز عبور را به نحو مناسب نگهداری نماید.
 )14-6هنگام نصب و راه اندازی و یا در طول استفاده از سرویس (مثل زمان اعزام کارشناس رفع خرابی ) اگر خدماتی خارج از موضوع این قرارداد از سمت
مشترک درخواست و به ایشان ارایه شود هزینه مربوطه به عهده مشترک و خارج از این قرارداد بر اساس نرخنامه صنف مرتبط خواهد بود .
 ) 15-6به منظور تكریم ارباب رجوع تمامی مكالمات برقرار شده با مشترک ضبط می شود و در صورت مشاهده رفتار نابهنجار و یا الفاظ خارج از عرف جامعه از
سوی کارکنان صبانت و یا مشترک دو طرف حق مستند قراردادن مكالمه ضبط شده و پیگیری موضوع مطابق قوانین کشور را دارند .
 )16-6در صورتی که به دلیل مشكالت فنی ،سرویس مشترک قابل بهرهبرداری نباشد و این اشكال از طرف شرکت باشد ،بـرگشت مبــلغ سرویس به صورت
کامل صورت میپ یرد.
 )17-6هرگونه واگ اری خطوط و لینك ها و مدارات ارتباطی پهنای باند و سـایر امكانات و خدمات ارایه شـده به آنها به غیر و خارج از روال انتقال امتیاز توسـط
شـرکت و همچنین توزیع تمام یا بخشـی از آنها به صـورت عمومی به سـایرین ( فعالیت مشـابه شـرکتهای اپراتوری) به هر شـكل و تحت هر عنوان ممنوع بوده و
مشترکین صرفا مجاز به استفاده از خطوط و خدمات م کور توسط خود و یا کارمندان خود (در زمان اشتغال به کار یا ماموریت سازمانی) می باشند.
تبصـره  :2ارایه سـرویس به محصـلین و یا دانشـجویان دانشـگاه ها و سـایر موسـسـات آموزشـی در زمان حضـور آنها در مكان محل تحصـیل و منوط به رعایت تمامی
موارد بالمانع میباشد.
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تبصـره  :3در صـورت توزیع درون سـازمانی خطوط و خدمات ارایه شده  ،ثبت مشخصات هویتی و  CDRو  LOGفعالیت کاربران و ذخیره آن برای مدت حداقل
یك سال جهت ارایه به مراجع ذی صالح ضروری است.
 )18-6مسئولیت عواقب هرگونه استفاده سوء و مغایر با قوانین و مقررات از خطوط و خدمات ارایه شده صرفا بر عهده مشترک و صاحب امتیاز آنها میباشد.
 )19 -6مشترک مجاز به انتقال ترافیك خطوط تلفن از بسترهای دیتا و اینترنت واگ ار شده نمی باشد.
تبصـره  :4این محدودیت خطوط تلفن داخلی (  )PBXسـازمان ها و شـرکت ها و موسـسـات را در محدوده داخل کشـور ( محدوده سـاختمان و شـبكه محلی) در بر
نمی گیرد.
 )20-6در صورت نیازمندی برخی از مشترکین حقوقی جهت توزیع اینترنت در مكان های عمومی ( از قبیل پارک ها و مراکز تفریحی و فرودگاه ها ترمینال های
مسافربری و  ) ...با استفاده از بستر  WIFIو یا هر روش دیگر الزم است این اقدام تحت مسئولیت و مدیریت شرکت به متولیان اماکن فوق صورت پ یرفته و در
مراحل طراحی و اجرا نیز هماهنگی الزم بین شرکت جهت تامین پیوست کنترلی  ،اعمال سیاست های امنیتی و همچنین نحوه احراز هویت  ،ثبت و ذخیره
مشخصات و  LOGفعالیت کاربران به عمل آید .در غیراینصورت این عمل تخلف بوده و کلیه مسئولیتها و تبعات آن به عهده مشترک خواهد بود.
 )21-6بدیهی اسـت شـرکت می تواند در صـورت مشـاهده و اطالع از موارد تخطی از مفاد بندهای  18-6تا  20-6توسـط مشـترک نسـبت به صـدور اخطار با مهلت
 10روزه برای رفع موارد تخلف اقدام کرده و در صــورت عدم رفع تخلف ملزم به قطع خطوط و توقف ارایه ســرویس تا زمان رفع موارد تخلف و همچنین معرفی
مشترک خاطی به مراجع ذیصالح است.
 )22-6خرید مودم از شـرکت اجباری نمی باشـد و مشـترک می تواند از مودم های اسـتاندارد اسـتفاده کند ولی به مشـترکین پیشـنهاد می شـود از یكی از انواع
مودمهای مورد توصیه شرکت استفاده نمایند.
تبصـره :5خدمات پس از فروش مودم هایی که از شـرکت خریداری شـده اسـت به عهده گارانتی کننده محصـول می باشـد و مسـئولیت آن از
عهده شرکت خارج است.
ماده  ) 7شرایط فسخ قرارداد
 ) 1-7مشترک در صورت تمایل به انصراف از دریافت خدمات ،می بایستی با ارایه درخواست از پنل کاربری خود به فسخ قرارداد اقدام نماید و شرکت مكلف است
حداکثر ظرف مدت یك هفته از تاریخ اعالم فسخ مشترک ،نسبت به تسویه حساب با وی و تخلیه خط اقدام نماید .همچنین فسخ و یا اتمام قرارداد به هر دلیل،
به هیج وجه رافع مسـئولیت های مشـترک در خصـوص تعهدات وی در طول مدت زمان اعتب ار نبوده و باید پاسـخگوی موارد اسـتفاده غیر مجاز در طول مدت زمان
قرارداد فسـخ شـده باشـد .بدیهی اسـت در صـورت درخواسـت فسـخ یك طرفه از سـوی مشـترک قبل از پایان مدت قرارداد ،هزینه پرداختی مربوط به سـرویس
خریداری شده در دوره مربوطه موضوع این قرارداد به مشترک مسترد نخواهد شد.
 )2-7چنانچه شرکت نتوانسته باشد ظرف یك هفته از تاریخ انعقاد قرارداد نسبت به ارائه خدمات با معیارهای مورد نظر این قرارداد (مانند و نه محدود به تعهدات
 )SLAاقدام نماید مشترک می تواند نسبت به اعالم فسخ قرارداد و اخ هزینه اقدام نماید و شرکت مكلف است ظرف یك هفته از تاریخ اعالم فسخ مشترک،
نسبت به تسویه حساب با وی اقدام نماید.
 ) 3-7در صورت ارایه هرگونه درخواستی از سوی مشترک مبنی بر تغییر در وضعیت تلفن ثابتی که ارتباط موضوع قرارداد بر روی آن دایر شده (اعم از تغییر
مالكیت ،تغییر شماره ،تغییر مكان و  )...و عدم امكان برقراری ارتباط در شرایط جدید ،مشترک می تواند نسبت به درخواست فسخ اقدام نماید .بدیهی است
مسئولیت مالی و حقوقی ناشی از موضوع قرارداد تا زمان ارائه درخواست فسخ و جمع آوری ارتباط به عهده مشترک می باشد.
 )4-7مشترک (مستاجر ،صاحب خط) حق فسخ یكطرفه و جمع آوری رانژه خط موضوع قرارداد ،از روی تجهیزات شرکت و از طریق شرکت مخابرات را ندارد.
ماده  ) 8رسیدگی به شكایت ها
مشترک میتواند در صورت داشتن شكایت ،به وب سایت شرکت به آدرس  www.sabanet.irمراجعه و شكایت خود را در سامانه شكایات ثبت نماید و یا با
تلفن  1524تماس بگیرد .در صورت بروز هرگونه اختالف بین طرفین قرارداد و عدم رفع مشكل از طریق م اکره و گفتگوی دوجانبه ،مشترک می تواند موضوع
را به سازمان از طریق مراجعه به سایت  www.195.irیا تماس با تلفن گویای  195یا شماره پیامك  600195و یا آدرس ایمیل  195 @ ict.gov.irمنعكس
و اقدام به ثبت شكایت نماید.
الزم به ذکر است پس از ثبت درخواست از طریق سایت شرکت و سازمان ،سیستم یك شماره پیگیری در اختیار مشترک قرارداده که مشترک میتواند از طریق
لینك های م کور پیگیری های الزم را انجام دهد.
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ماده  )9وضعیت اضطراری
 ) 1-9وضعیت اضطراری پیش بینی شده و پیش بینی نشده تنها در صورتی از شرکت سلب مسئولیت می کند که فرا ارادی باشد .
 ) 2-9در صورت بروز وقفه غ یر مجاز در ارایه خدمات ،شرکت می بایست بی درنگ ،کلیه اقدامات ضروری برای اعاده دسترسی به خدمات و به حداقل رساندن
پیامدهای عدم دسترسی مشترکین به خدمت را انجام دهد.
 ) 3-9در صورت بروز وضعیت اضطراری ،شرکت همزمان با انجام کلیه اقدامات ضروری می بایست نسبت به اطالع رسانی آنی به مشترکین اقدام نماید.
 ) 4-9عدم امكان انجام تعهدات موضوع قرارداد توسط شرکت که به موجب وقوع بالیای طبیعی که ناشی از عدم رعایت استانداردهای ایمنی در تأسیس  ،نصب
و بهره برداری از تجهیزات شبكه باشد ،مشمول این ماده نمیشود و به عنوان قصور از تعهدات شرکت تلقی خواهد شد.
ماده  :10کلیات قرارداد
این قرارداد در دو نسخه مشتمل بر ده ماده ،که هر دو نسخه حكم واحد را دارد ،تنظیم شده و به امضاء طرفین قرارداد رسیده و قابل اجراء است.

نام و نام خانوادگی مشترک :

مهر و امضا شرکت :
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