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 "پرسرعتخدمات اینترنت ارایه قرارداد "

 

 خدداا  ارتبدا ی ثابدت    ارايده دارندده رروانده    977791744149، كد اقتصادي:7941 به شماره ثبت"يوزنت"با نام تجاري ثبت شده  تعاونی شبکه گستر درنا اين قرارداد بين شركت
(.Servcoبدده شددماره )رايانااددهسدداش شمسددی 2اددد  بدده  55/9/7942از اددور  اعتبددار بددا تنظدديم ارددررا  و ارتبا ددا  راديددويیاز سددازاا  711-42-52 ، info@uznet.ir ،

 بده شدماره تمداس    9479121992رسدتی كد ،75سمنا ، شاهرود، ابتداي خيابدا  اادام، كو ده دوم، رد        استا به آدرس:  ،اهدي يار شريعتی یرعااليادو  15995594495نمابر
 شود.ایانعرد از  رف ديگر اشتر  با اشخصا  به شرح ذيل و   رف  کي زا1595747

 )شخص حقیقی یا حقوقی( :مشخصات مشترک

 شماره تلفن همراه: ..................................................... رعاالياد/ شماره ثبت ............................ نام نماينده / یكد البه .............................. آقاي / خانم / شركت ...
 ..........................................................................................:اقااتگاه اصلیو ................................................................................................نشانی اکا  دريافت خدات

 شغل : ........................    /       /      :/ ثبت تاريخ تولد .. ...................ايزا  تحصي   : ........................ نااه )ايميل ( : اراي... ...................شماره تلفن ثابت :  
 

 : تعاریف1ماده 

 ارتبا ا  و كميسيو  تنظيم ارررا  :کمیسیون -7-7

 سازاا  تنظيم ارررا  و ارتبا ا  راديويی سازمان: -7-5
 شود.ناايده ای "شركت"در اين قرارداد  رس  نيازاكه "يوزنت"تعاونی شبکه گستر درنا با نام تجاري ثبت شده  شركت :دهنده سیسرو -7-9

 . دينما یااين قرارداد از خداا  اوضوع قرارداد استفاده  اوجب بهكاربر نهايی  عنوا  بههر شخص حريری و يا حروقی است كه  (:رندهیگ سیسرومشترک ) -7-9
كند و از زاا  دايري اد  زاا  سرويس انتخابی كه اشتر  بر اساس تعرفه اع ای از سوي شركت در  ار وب اصوبا  كميسيو  هزينه آ  را ررداخت ای اشتراک:دوره  -7-2

 شود.آغاز ایسرويس 

 باشد.ای روز هفته 1ساعته و در  59صور   جهت ارتباط با رشتيبانی به 1595747شماره تماس  شماره تماس: -7-4

و اعمداش تغييدرا  روي سدرويس اشدتر  از  ريدب آ  بده        هدا  یرسدان  به اعندی درگداه خدداا  بدراي اشدتر  بدوده كده تمداای ا د ع          پنل کاربری، حساب کاربری: -7-1
 است. ريرذ ااکا my.dornanet.netآدرس

 باشد.كليه تجهيزا  و خطوط ارتبا ی كه تحت االکيت شركت ایشبکه شرکت:   -7-1
تراش به ا  عا  قابل ابادله، توسط اشتر  در  وش يک دوره كه اين ترافيک در بازه زاانی سرويس قابل استفاده بوده و ترافيک باقيمانده قابل انايزا   ترافیک دوره : -7-4

 باشد.دوره بعد نمی
 باشد.اندازي سرويس اشتر  و برقراري ارتباط با شبکه شركت ایتحويل و راه دایری سرویس: -7-71
 باشد.اشتر  به انظور برقراري ارتباط تلفن اشتر  با شبکه شركت ای: آااده كرد  خط رانژه -7-77

 باشد.دهد و قابل تغيير نمیرا در آ  نرطه به اشتر  تحويل ایاحلی كه شركت خداا  خود  مکان دریافت خدمت: -7-75
 .باشد م شده از سوي اشتر  به شركت ای،اعاحل سکونت به اعناي اشخصا  آخرين نشانی :اصلیاقامتگاه  -7-79
 شود.هاي شبکه استفاده ایصاش بين گرهكند و به انظور اتاي اختصاص ريدا اینشانی رروتکل اينترنت، بر سب عددي است كه به تجهيزا  شبکه هاي رايانه :IPنشانی  -7-79
 كه در شبکه جهانی اينترنت قابل اسيريابی هستند. IPهاي نشانی: IPهای عمومی نشانی -7-72

 ها و شبکه الی ا  عا ( در نظر گرفته شده است.هاي خصوصی )اانند شبکه داخلی سازاا  است كه براي شبکه IPاي از نشانی هاي بازه :IPهای خصوصی نشانی -7-74
 : موضوع قرارداد 2ماده 

 عبار  است از:
  نوع سرويس درخواسدتی انددر    با آ  بر اساس  ارتبط رشتيبانی ارايه خداا  وشركت برقراري اتصاش دو  رفه نااترار  غير اختصاصی به شبکه جهانی اينترنت از  ريب شبکه

 باشد.سرويس كه جزء الينفک اين قرارداد ای درخواست در فرم
 قرارداد زمان مدت: 3ماده 

 .شودشروع ایركت اتصاش به شبکه ش اريختازاست و  شده شخصا سرويس درخواست درفرم قرارداد زاا  اد 

سرويس به اشتر  و تحويل نام كاربري و كلمده عبدور و    تحويلساعت رس از اع م آاادگی  15اشتر  بايد حداكثر ظرف اد  ADSLدر خداا  اينترنت ررسرعت : 1تبصره 
سدرويس از   دايدري ابناي زادا   شتر ، را برقرار نمايد،در صور  عدم انجام اين اار در زاا  اشاره شده توسط ا شركتبه اشتر ، ارتباط با شبکه  شركتا  عا  الزم از سوي 

 لحاظ خواهد شد. شركتزاا  اع م آاادگی تحويل سرويس از سوي 
 15حداكثر ظدرف ادد     شركتدر صورتی كه اشتر  درخواست اعزام كارشناس نصب و تحويل حضوري سرويس را داشته باشد، ADSLدر خداا  اينترنت ررسرعت : 2تبصره 

 نام كاربري و كلمه عبور و ا  عا  الزم كرده و  راه اندازيساعت رس از اع م رانژه خط تلفن و اع م آاادگی تحويل سرويس به اشتر ، سرويس را به صور  حضوري نصب و 
اع م زاا  ساعت رس از  15سرويس دايري زاا ننمايد،  آااده كارشناس حضوريواراجعه  نصب رابراي دهد، در صورتی كه اشتر  در اين اد  شرايط و احيطتحويل ایرا نيز 

 .شودآاادگی تحويل سرويس از سوي شركت درنظرگرفته ای
 

 ساعت رس از درخواست اشدتر  و اعد م آادادگی تحويدل سدرويس بده اشدتر ،        15،شركت حداكثر ظرف اد  WiFiدر خداا  اينترنت ررسرعت ابتنی بر فنآوري :3تبصره
 دهد و شركت اتعهد است شروع قرارداد را از تاريخ ااضاء صورتجلسه نصب توسط اشتر  احاسبه نمايد.سرويس را به صور  حضوري نصب، راه اندازي و داير كرده و تحويل ای
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ی يا ريااک به اشتر  ا  ع ه صور  ارساش رست الکترونيکساعت قبل از اتمام زاا  رايا  دوره، توسط شركت ب 15هشدار رايا  زاا  دوره سرويس  بب قرارداد حداقل :4تبصره 
تواند در اين اد  نسبت به روز قطع خواهد شد. اشتر  ای 9شده به اشتر  بطور اوقت تا ارايه درخواست تمديد توسط اشتر ، خداا  ارايه شود. در صور  عدم ایرسانی 

اندازي اجدد سرويس انوط به وجود  شود و راه آوري ای يافته تلری شده و سرويس جمع بين رايا ااغير اينصور ، قرارداد فیهاي آ  اقدام نمايد. در تمديد قرارداد و ررداخت هزينه
 ااکانا  فنی و ررداخت هزينه نصب اجددخواهد بود.

 : مبلغ قرارداد  4ماده 

 544اصوبه جلسه شماره  و 55/19/42اور  591جلسه شماره  7شماره  ا اصوبار وب در  اندر  در فرم درخواست سرويس ابلغ كل قرارداد براساس سرويس درخواستی  -9-7
واريز و يا خود از  ريب درگاه ررداخت الکترونيکی در رنل كاربري كه اشتري ابلغ اربو ه را بايد رسيد  خواهد تصويب به درآينده كه ستا يااصوباتی كميسيو  57/11/7944اور  
 نمايد.صور  نرد ررداخت  به

از جمله اربو ه  اورد نيازهاي باشد و تااين و تهيه تجهيزا  و دستگاهصرفا اربوط به ارايه سرويس درخواستی در  وش اد  قرارداد حاضر ای 9ااده  7ابالغ اندر  در بند :5تبصره 

 شود.ایصورتحساب آ  بصور  جداگانه صادر  كهو همچنين هزينه نصب و راه اندازي بعهده اشتر  بوده آنتن و ... ،اودم

باشد، بايد  اوردنظربراي نصب سرويس در احل شركت حضور نماينده اشتر  نيازاند  كه یدرصورت:ADSLاینترنت پرسرعت  تجهیزات مشترک یانداز راههزینه  -9-5
 رياش در زاا  عرد قرارداد ررداخت نمايد. 721111در  ار وب اصوبا  كميسيو  به ابلغ شركت وه بر هزينه اشترا  اطابب نر  تجهيزا  انتهايی را ع  يانداز راههزينه 

كميسيو ، هزينه رانژه اخابرا  )دايري/ تخليه(  55/19/42اور   591جلسه شماره  7شماره  اصوبهاطابب  :ADSLاینترنت پرسرعت  مشترکهزینه دایری و تخلیه  -9-9
بديهی است در صور  عدم  .شود یادر هنگام عرد قرارداد از اشتركين دريافت  بار کياتصاش، فرط  يانداز راهرياش بوده و اين هزينه ع وه بر هزينه اشترا  و  ÷751.111برابر

 .است يآور جمعداخت آ  قبل از اطالبه و اشتر  الزم به ررشركت از سوي يآور جمعهنگام درخواست  ررداخت هزينه اذكور از سوي اشتر  اين هزينه در

 .استو اشتر  الزم به ررداخت آ  براي هر دوره اشترا   شده اضافهاذكور  يها نهيهزبه كليه ابالغ  افزوده ارزشاطابب اصوبا  جاري كشور، االيا  بر :6تبصره 
 نسبت به خريد ترافيک اضافی بر اساس اصوبا  كميسيو  اقدام نمايد. تواند یادر صور  نياز، اشتر   :7تبصره 
  .گردد یاتمديد،شده ررداخت آ  اشترا  حب كه يا دوره برايخود خودبهقرارداد اشترا ،اين هزينه ررداخت با :8تبصره 

 شرکت: تعهدات 5ماده 

 .دينما ینميک يا  ند اورد خداا  يا تجهيزا  را به خريد يک يا  ند اورد ديگر اشروط  ارايهشركت -2-7
 كه به هما  ترتيب اع ای در تبليغا  و بازاريابی خود قراردادها را تنظيم كند. شود یااتعهد شركت  -2-5
در دسترس www.uznet.irشركت به نشانی تيسا وبدر در  ا  اوضوع اين قرارداد را از  ريب خدا ارايهقانونی اربوط به  ص ح يذقوانين و ارررا  اصوب اراجع شركت  -2-9

 .دهد یااخا با  و اشتركين قرار 
را Down Timeسداعت قبدل( زادا     91قبلی )حداقل  باا  عكند و  ینيب شيردر هنگام عمليا  شبکه را SLAتمهيدا  الزم را براي رعايت تعهدا  شود یااتعهد شركت -2-9

 .استبار کيو تعداد آ  در ااه حداكثر  شود یاصبح( انجام  4تا  5كم ترافيک ) ساعت  يها زاا در Down Timeتعيين كند. عمليا 
-بعدي( كميسيو  بوده و تمام بندهاي توافدب ارتبط )و ساير اصوبا  جديد  711( اطابب ضوابط اصوبه شماره SLAو اجراي توافرنااه سطح خداا  ) ارايهاتعهد به شركت -2-2

 باشد.ای اجرا قابل( از زاا  ااضاي قرارداد و تحويل سرويس SLAنااه سطح خداا  )
اگر اينکه بر اساس اع م سازاا  اجبور به اعماش تغييرا  باشدد   ؛تا رايا  دوره اشترا  خدات انتخابی، تغييري در شرايط اررر در قرارداد نخواهد داد شود یااتعهد شركت  -2-4
 .در خصوص ادااه يا فسخ قرارداد در اختيار اشتر  باشد يريگ ميتصماورد نيز شرايط جديد بايد به ا  ع اشتر  برسد و  نيدر اكه 
ندارواي آ  در تصدويب احکدام     نفدوذ  اعمداش اگدر اينکده بعددها     ؛بر اين قرارداد اسئوليتی ندارد اؤثردر قباش تصميما  اراجع ذيص ح و تغييرا  در قوانين و ارررا  شركت -2-1

 .به اثبا  برسد اوردنظرش
شد  نسبت به تحويل نسخه كتبی  االجرا الزمروز قبل از  79اص حا  يا ايجاد تغييرا  در اتن قرارداد ضروري باشد، رس از تائيد سازاا ، حداقل ،شركت نانچه به تشخيص -2-1

،يدا نمدابر بده    info@uznet.irميدل كتبی و يدا الکترونيکدی از  ريدب اي    صور  بهاعتراضا  خود را تواند یاو اشتر  در  ی اد  اذكور لکترونيکی به اشتر  اقدام نموده و يا ا
 اع م نمايد. شركتبه 15995594495شماره

 .استاوظف به كسب رضايت اشتركين جهت اعماش تغييرا  شركت هاي قبلی، در خصوص قرارداد:9 تبصره
 .، اشتركين را از دسترسی به خداا  اوضوع اين قرارداد احروم يا احدود نکندكند یادر اواردي كه قانو  و ارررا  اعين  جز بهتحت هيچ شرايطی شود یااتعهد  شركت -2-4
رهنمودهداي  ارايده  اشدتركين و   يساز نسبت به آگاه ،از  ريب خداا  اوضوع قرارداد تهديد كند و از اين رخداد آگاه باشد ی اشتركين را نانچه آسيب شود یشركت اتعهد ا-2-71

 .ها اقدام كند ريشگيرانه به آ 
و  هدا  دادهصديانت از  بده اشدتركين جهدت     شدود  یاد و ا  عا  اشتركين و ارتبا ا  و حريم خصوصی اشتركين است و اتعهد  ها دادهاوظف به حفظ احراانگی شركت  -2-77

 آورد.كافی را به عمل  یرسان ا  عاحتمالی ناشی از تهديدها  يها بيآسا  عا  و  يآور فنشا  اتناسب با خداا  ارتبا ی و ا  عا  شخصی
و ارتبا ا  شخصی اشتركين نيست و رعايدت اردررا  قدانونی     ها دادهبه  راجازيغنظار  بر كاركردهاي خداا ، اوجب دسترسی  هرگونهكه اعماش  شود یااتعهد شركت -2-75

 .ناظر به اين حوزه الزاای است
 رايگا  به ا  ع اشتركين رسانده شود.  ور بهاشخصا  و نر  خداا  بايد به نحو اناسب و با جزييا  كاال،  -2-79

اوظف شركت خدات،  يانداز راهخداا  دسترسی به اينترنت به اشتر  اطابب اوضوع قرارداد بوده و در صور  درخواست اشتر  ابنی بر نصب و ارايه اتعهد به شركت  -2-79
تحويدل خدداا  اوضدوع قدرارداد بدا       جلسه صور تجهيزا  انتهايی  بب اصوبه كميسيو  از اشتر  اخذ و  يانداز راه. هزينه استتجهيزا  انتهايی اشتر   يانداز راهبه نصب و 

 .شود یااشتر  تنظيم 
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نمايد و اسئوليتی در قبداش  شركت اتعهد است اوضوع اين قرارداد را در اکا  دريافت خدات و در درگاه خروجی راديو، روتر يا اودم ) قبل از شروع شبکه اشتر ( تحويل  -2-72
 تحويل اينترنت بر روي شبکه اشتر  ندارد. 

ن نگهداري كنند تا ااکا  راسخگويی بده ادعاهداي   يش ااه رس از رايا  قرارداد اشترككيفيت خداا  را تا ش يها شاخصو ا  عا  اربوط به  ها دادهاوظف است شركت  -2-74
 ابنی بر نبود يا كاستی كيفيت خداا  را داشته باشد . ها آ از سوي  شده اطرح
از  ريدب  ( روز در هفته، خداا  اوضوع قرارداد را فراهم نمايد و ااکانا  رشتيبانی تلفنی 1و هفت) روز شبانه( ساعت در 59)و هار ستيصورتب به، وقفه یباتعهد است شركت  -2-71

 و در تمام ايام هفته و ايام تعطيل فراهم كند. يروز شبانه صور  بهو راسخگويی به اشتركين خود را 1595747شماره
در ساعا  اداري  ،دارند (WiFi( يا احل نصب تجهيزا  )ADSL) فيزيکی در اراكز اخابراتی يا احل اشتر رشتيبانی حضوري و رفع عيوب فنی كه نياز به عمليا  :11 تبصره
 .تو حل اس یبررس قابل
 گردد در صور  بروز اخت ش و يا قطع ارتباط حسب گزارش اشتر ، در اسرع وقت نسبت به رفع اشکاش اقدام نمايد.شركت اتعهد ای -2-71

 : تعهدات مشترک6ماده 

 اقدام كند و به اواعد اررر در قرارداد رايبند باشد. ها آ  نشيگز بهنسبت  ها نهيهزبا آگاهی كاال از بهاي خداا  و نحوه ررداخت  شود یااشتر  اتعهد  -4-7
و از  ريدب   شدده  ابد   صادر و  ربط يذكه از سوي اراجع  يیها دستورالعملكليه قوانين و ارررا  جمهوري اس ای ايرا  ارتبط با اوضوع قرارداد و  شود یااشتر  اتعهد  -4-5

 شده است را رعايت نمايد. یرسان ا  ع ربط يذيا ساير ابادي شركت  یرسان ا  عرايگاه 
 . استاجاز به فسخ خداا  شركت به غير خودداري نمايد. در غير اين صور  شركت از واگذاري ااکانا  و تجهيزا  اتعلب به  شود یااشتر  اتعهد  -4-9
و همچندين  شدركت  به غير و خار  از رواش انتراش ااتيداز توسدط    ها آ به  شده ارايه و ادارا  ارتبا ی رهناي باند و ساير ااکانا  و خداا   ها نکيلهرگونه واگذاري خطوط و -4-9

اجاز به استفاده از خطوط  صرفاًي ارراتوري( به هر شکل و تحت هر عنوا  امنوع بوده و اشتركين هافعاليت اشابه شركتوای به سايرين )عم صور  هابه آ توزيع تمام يا بخشی از 
 .باشند یاسازاانی(  تياأاوردر زاا  اشتغاش به كار يا ور توسط خود و يا كاراندا  خود )و خداا  اذك

 .استب اانع اوارد تماای رعايت به وانوط تحصيل احل دراکا ها آ حضور درزاا  آاوزشی اؤسسا ريهاو سا دانشگاه ويادانشجويا  احصلين به سرويس ارايه:11تبصره 
ارايه فعاليت كاربرا  و ذخيره آ  براي اد  حداقل يک ساش جهت LOGو CDR، ثبت اشخصا  هويتی وشده ارايه خطوط و خداا   یسازاان درو در صور  توزيع :21تبصره 
 .ضروري است ص ح يذبه اراجع 

 .هااست آ ازياات صاحببر عهده اشتركين و  صرفاً شده ارايهاسئوليت عواقب هرگونه استفاده سوء و اغاير با قوانين و ارررا  از خطوط و خداا   -4-2
 .باشند ینم واگذارشدهاشتركين اجاز به انتراش ترافيک خطوط تلفن از بسترهاي ديتا و اينترنت  -4-4

 .رديگ یبرنمدر  احدوده ساختما  و شبکه احلیرا در  اؤسسا ها و و شركت ها سازاا  )PBX (اين احدوديت خطوط تلفن داخلی :31تبصره 
اسافربري و ... ( با استفاده  يها انهيرا،ها فرودگاهو اراكز تفريحی و  ها رار از قبيل عموای ) يها اکا زيع اينترنت در در صور  نيازاندي برخی از اشتركين حروقی جهت تو -4-1

شركت  بين الزم واجرانيزهماهنگی  راحی ودراراحل رذيرفته صور  فوق اااكن اتوليا  بهشركت  اسئوليت و اديريت و يا هر روش ديگر الزم است اين اقدام تحتWIFIاز بستر
آيد.در غيراينصور  ايدن عمدل تخلدف     به عمل كاربرا  فعاليتLOGواشخصا  وذخيره ،ثبتتياحراز هو نحوه نيو همچناانيتی  هايسياست ش كنترلی،اعما ريوست نيتأا جهت

 ها و تبعا  آ  به عهده اشتر  خواهد بود.بوده و كليه اسئوليت
روزه جهت رفع اوارد  71توسط اشتر  نسبت به صدور اخطار با اهلت  1-4تا  2-4در صور  اشاهده و ا  ع از اوارد تخطی از افاد بندهاي  تواند یاشركت بديهی است  -4-1

 .استاجع ذيص ح سرويس تا زاا  رفع اوارد تخلف و همچنين اعرفی اشتر  خا ی به ار ارايه تخلف اقدام نموده و در صور  عدم رفع تخلف الزم  به قطع خطوط و توقف 
، در صور  عدم د را به دارنده رروانه ا  ع دهدشماره تلفن و آدرس رست الکترونيکی(، ا  عا  جديد خونشانی، صا  تماس )در صور  تغيير اشخ شود یااشتر  اتعهد  -4-4

 ، بر عهده اشتر  خواهد بود.است یرسان ا  عكه اتضمن و بروز هرگونه اشکلی در برقراري تماس با اشتر  ، اسئوليت عدم ا  ع از اواردي  یرسان ا  ع
و ا  عا  سمت اشتر  بر عهده  ها ستميسنسبت به تغيير راز ورود سرويس خود اقدام نمايد و حفاظت از ، شركت اشتر  اوظف است رس از اولين ارتباط با شبکه  -4-71

 خودش است و اشتر  بايد از نام كاربري و راز عبور به نحو اناسب نگهداري نمايد.
در هر زاا  با ررداخت هزينده  IPخصوصی يها ینشانداراي  يها سيسروو در صور  نياز به  است (Dynamic) اتغير صور  بهIPعموای يها ینشانها داراي كليه سرويس-4-77

 .استريرذ ااکا اربو ه و وجود ااکانا ، 
شركت اشاهده رفتار نابهنجار و يا الفاظ خار  از عرف جااعه از سوي كاركنا   كه یدرصورتو  شود یابا اشتر  ضبط  برقرارشدهتماای اکالما   رجوع اربابتکريم  انظور به -4-75

 .رادارندو ريگيري اوضوع اطابب قوانين كشور  شده ضبطداد  اکالمه و يا اشتر  دو  رف حب استند قرار
ي اعتبار قرارداد بررسی كرده و در صور  وجود رخواست وي را در هر زاا  از دورهدرخواست اشتر  ابنی بر تغيير  رح خداا ، ددريافت شركت اتعهد است در صور  -4-79

 در  ار وب اصوبا  كميسيو  به تغيير  رح خداا  اقدام كند.تعرفه شركت اندر  در سايت و ااکانا  و براساس 

 گردد كه از تجهيزا  ااانی به بهترين وجه نگهداري نمايد و تجهيزا  را در رايا  يا فسخ قرارداد به شركت عود  نمايد.اشتر  اتعهد ای -4-79

و همچنين  اخابرا  توسط pcmيا  فيبرنوري حالت به تلفن خط شد  تبديل و برگردا  كابل عمليا  اشتر ، خط قطع صور  در اسئوليتی و تعهد گونه هيچ شركت -4-72

 .نداردبه علت اشک   اخابراتی خط تلفن كاربر،  دريافتی احدوديت و اشک   اربوط به سرويس اينترنت

 را ودل خکط، اشاارتب يعدم برقرار ايدر صور  عدم رفع اشکل و  د،يتماس گرفته و  رح اشکل نما 1595747، تنها با شماره  یتواند در زاا  بروز اشکل فن یاشتر  ا -4-74

 .دياع م نما شركتبه  تيدر وب سا "تماس با اا  "بخش  بياز  ر اي ليميا بصور 

 خواهد بود . شركت هياورد توص يتنها شاال اودم ها یاودم به صور  تلفن یابي بيكمک در ع-4-71

 است . رياودم ااکا  رذ LANرور   يتنها بر رو ،یبه صور  تلفن رلسيوا ياودم ها یابي بيكمک در ع-4-71



 
 شماره :                                                                                                                                                                                        
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 4از4صفحه
 

 . دياراجعه نما www.uznet.ir تيبه آدرس سا ايتماس حاصل نموده و  5747، با شماره  آدرس دفاتر فروش نيکترياشخصا  نزد افتيتواند جهت در یاشتر  ا-4-74

 : شرایط فسخ قرارداد  7ماده 

اکلدف  شدركت  رنل كاربري خود به فسخ قرارداد اقدام نمايد و  ريب از بصور  كتبی يا درخواست  ارايهبا  یستيبا یااشتر  در صور  تمايل به انصراف از دريافت خداا ،  -1-7
  رفه کي. بديهی است در صور  درخواست فسخ به انجام كليه اراحل فسخ و فسخ قرارداد با وي اقدام نمايداز تاريخ اع م فسخ اشتر ، نسبت است حداكثر ظرف اد  يک هفته 

رافدع   وجده  چيهد  بده داد بده هدر دليدل،    از سوي اشتر  قبل از رايا  قرارداد هزينه ررداختی اربوط به اين قرارداد به اشتر  عود  داده نخواهد شد. همچنين فسخ و يا اتمام قدرار  
 باشد.  شده فسخقرارداد  زاا  اد در  وش  راجازيغاعتبار نبوده و بايد راسخگوي اوارد استفاده  زاا  اد اشتر  در خصوص تعهدا  وي در  وش  يها تياسئول
داير شده است )اعدم از تغييدر االکيدت، تغييدر      در صور  ارايه هرگونه درخواستی از سوي اشتر  ابنی بر تغيير در وضعيت تلفن ثابتی كه ارتباط اوضوع قرارداد بر روي آ  -1-5

ی و حروقی ناشی از اوضوع ر اکا  و ...( و عدم ااکا  برقراري ارتباط در شرايط جديد، اشتر  ای تواند نسبت به درخواست فسخ اقدام نمايد. بديهی است اسئوليت االييشماره، تغ
 .به عهده اشتر  ای باشد قرارداد تا زاا  ارايه درخواست فسخ و جمع آوري ارتباط

هيچ گونه تعهدي درخصوص سرويس باقيماندده   "شركت ": درصورتی كه اشتر  به علت تغيير اکا  قصد جمع آوري سرويس و رانژه بر روي خط جديد را داشته باشد ، 79تبصره
رنت بر روي خط جديد بايد از سرويس هاي اوجود شركت خريدداري نمايدد و خدط    براي راه اندازي سرويس اينت "اشتر   "خط قبلی و انتراش آ  به خط جديد اشتر  را ندارد و 

 گردد.قبلی ايشا  نيز  بب قوانين تعيين شده در اين قرارداد جمع آوري ای
 
اشدتر   ،اقددام نمايد SLAتعهددا    ازجملهاين قرارداد  اوردنظرخداا  با اعيارها و افاد  ارايهنسبت به نتوانسته باشد ظرف يک هفته از تاريخ انعراد قرارداد شركت  نانچه  -1-9
 با وي اقدام نمايد. حساب هيتسواکلف است ظرف يک هفته از تاريخ اع م فسخ اشتر ، نسبت به شركت نسبت به اع م فسخ قرارداد و اخذ هزينه اقدام نمايد و  تواند یا
 
و از  ريدب شدركت   شركت خط اوضوع قرارداد، از روي تجهيزا   هژران يآور جمعو   رفه کي، صاحب خط( حب فسخ  استأجر)  ADSLخداا  اينترنت ررسرعت  اشتر  -1-9

 .اخابرا  را ندارد
 .باشد ای خداا  قطع زاا  تا شده احاسبه صورتحساب ررداخت به اوظف اشتر  ،  رفين از هريک سوي از اي دوره صورتحساب شيوه با قرارداد فسخ صور  در :72 تبصره

 
 ها تیشکا:رسیدگی به  8ماده 

شکايا  ثبت نمايد. در صور  بروز هرگونده اخدت ف    سااانهاراجعه و شکايت خود را در www.uznet.irسايت شركت به آدرس تواند در صور  داشتن شکايت، به وب اشتر  ای
يا تماس با تلفن گويداي  .ir195www.تواند اوضوع را به سازاا  از  ريب اراجعه به سايت اكره و گفتگوي دوجانبه، اشتر  ایبين  رفين قرارداد و عدم رفع اشکل از  ريب اذ

 انعکس و اقدام به ثبت شکايت نمايد.ict.gov.ir195@و يا آدرس ايميل  174241يا شماره ريااک  742
هداي ادذكور    تواندد از  ريدب ليندک    اشتر  قرارداده كه اشدتر  ادی   اختيارو سازاا ، سيستم يکشماره ريگيري در سايت شركت ر است رس از ثبت درخواست از  ريبالزم به ذك
 هاي الزم را انجام دهد.  ريگيري

 : وضعیت اضطراری9ماده 

 .كه فرا ارادي باشد كند یاسلب اسئوليت شركت تنها در صورتی از  نشده ینيب شيرو  شده ینيب شيروضعيت اضطراري  -4-7
، كليه اقدااا  ضروري براي اعاده دسترسی به خداا  و به حداقل رساند  رياادهاي عدم دسترسدی  درنگ یبستيبا یاشركت خداا ،  ارايهدر  راجازيغدر صور  بروز وقفه  -4-5

 اشتركين به خدات را انجام دهد.
 آنی به اشتركين اقدام نمايد. یرسان ا  عنسبت به  ستيبا یابا انجام كليه اقدااا  ضروري  زاا  همشركت در صور  بروز وضعيت اضطراري،  -4-9
از  يبدردار  بهدره وقوع ب ياي  بيعی كه ناشی از عدم رعايت استانداردهاي ايمنی در تأسديس و نصدب و    اوجب بهكه شركت عدم ااکا  انجام تعهدا  اوضوع قرارداد توسط  -4-9

 تلری خواهد شد.شركت قصور از تعهدا   عنوا   بهشود و  تجهيزا  شبکه باشد، اشموش اين ااده نمی
 کلیات قرارداد -11ماده

 .ر نسخه حکم واحد را دارا ای باشده كهنسخه تنظيم، ااضاء و ابادله گرديد  5و در  تبصره 72 بند ،44ااده،  71در اين قرارداد -71-7
 .باشدتائيد كليه افاد اين قرارداد ای قبوش و صفحا  به انزله دانند و ااضاء ذيلفين خود را اتعهد به اجراي آ  ایكليه افاد قرارداد به رؤيت  رفين رسيده و  ر-71-5
 
 

 

 امضاء  /نام و نام خانوادگی مشترک    شرکتمهر و امضاء 

                                                 

http://www.uznet.ir/
http://www.uznet.ir/
http://www.195.ir/
mailto:195@ict.gov.ir

