قرارداد مشترکین تلفن ثابت آسیاتک

صفحه 1 :از 6
کد سندBU-FO-143/04 :

بسمه تعالی
این قرارداد بین شرکت انتقال داده های آسیاتک به شماره ثبت  216971دارنده پروانه ایجاد و بهره برداری از شببهه ارتباطبات ثاببت  )FCPببه شبماره  100-94-16از
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اعتبار  10سبا شمیبی از تباری  )94/08/10رایانامبه  info@asiatech.irنمبابر  021-82144522مبدیرعام مممبدعلی
یوسفی زاده با شناسه ملی  101012583274به نشانی تهران خیابان شهید مطهری  ،خیابان میرعمباد ،نببش کوچبه دوازدهبم ،پبالک  37/1سباختمان آسبیات ببه شبماره
سراسری  1544از ی

طرف و متقاضی با مشخصات یاد شده در فرم درخواست سرویس در سامانه الهترونیهی شرکت که از این پس مشترک نامیده می شود از طبرف دیربر

و با شرایط ذی منعقد گردید.
مشخصات مشترک(شخص حقیقی یا حقوقی)
آقای  /خانم  /شرکت  -------به کد ملی /شماره ثبت  - -----نام نماینده  /مدیرعام  -----------شماره تلفن همراه ------ :نشانی مهان دریافت خبدمت ----------- :و
اقامتراه اصلی ------:شماره تلفن ثابت ---------- :رایانامه ایمی ) ------:میزان تمصیالت -----:تاری تولد / / :شغ ------
ماده  :1تعاریف
-1-1

سرویس  :عبارتیت از اختصاص شماره تلفن از فروشنده به خریدار به منظور برقراری تماس ورودی و خروجی با کلیه شماره تلفنهای ثابت و سبیار داخب و خبارا از
کشور مطابق با قوانین و مقررات کشور.
«آسیات » و ثبتنام و تمدید الزمیت از صفمه  ecare.asiatech.irاقدام گردد.

-1-2

خدمت :برای بهرهگیری از خدمات تلفن آسیات

-1-3

دوره سرویس  :برای سرویسهایی که در قالب بیته ارایه میشوند ،براساس اعتبار بیتهها خواهد بود.

-1-4

کمیسیون :کمیییون تنظیم مقررات و ارتباطات

-1-5

سازمان :سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
به شرح مشخصات باال که از این پس در این قرارداد "شرکت" نامیده می شود.

-1-6

سرویس دهنده :شرکت انتقا داده های آسیات

-1-7

مشترک :هر شخص حقیقی و یا حقوقی است که به عنوان کاربر نهایی به موجب این قرارداد از خدمات موضوع قرارداد استفاده می نماید

-1-8

پنل کاربری ،حساب کاربری :درگاه خدمات برای مشترک به آدرس  ecare.asiatech.irمی باشد که دسترسی به اطالع رسانی هبا ،صورتمیباه هبا ،ریبز مصبرف و
انجام تیت سرعت از طریق آن امهان پذیر است.

-1-9

شبکه شرکت :کلیه تجهیزات و خطوط ارتباطی که تمت مالهیت شرکت می باشد

-1-10

مکان دریافت خدمت :مملی که شرکت خدمات خود را در آن نقطه به مشترک تموی می دهد.

-1-11

اقامتگاه اصلی :به معنای مشخصات آخرین نشانی مم سهونت ،اعالم شده از سوی مشترک به شرکت جهت دریافت مهاتبات می باشد

-1-12

شماره تماس :شماره تماس  1544جهت ارتباط با پشتیبانی به صورت  24ساعته و در  7روز هفته می باشد.

ماده :2تعهدات آسیاتک:
 -2-1هر ی از مفاد سند حاضر را در صورت تغییر قوانین و مقررات کشور و تصمیمات مراجع ذیصالح ،ضمن اطالعرسانی به مشبترک ببدون نیباز ببه همباهنری و یبا جلبب
موافقت "مشترک" تغییر دهد ،و "مشترک" در صورت عدم پذیرش تغییرات و شرایط جدید میتواند اقدام به درخواست کتبی انصراف از سرویس کند.
-2-2در صورت عدم رعایت تمام یا بخشی از این شرایط از سوی "مشترک" ،شرکت "آسیات " میتواند بدون اعالم قبلی و بدون رجوع به مراجبع قابایی یبا اداری ،اقبدام ببه
قطع خدمات کند.
-2-3در صورت هرگونه تغییر در قوانین و مقررات ،افزایش مالیات ،عوارض ،تغییر تعرفه "آسیات " ،افزایش قیمتها و غیره"،مشترک" میباییت شرایط و قیمتهای جدیبد را
تقب و پرداخت کند .بدیهی است که در صورت عدم پذیرش شرایط جدید از طرف "مشترک"" ،آسیات " به صورت ی جانبه اقدام به عدم ارایه سرویس خواهد کرد.
 -2-4شرکت متعهد است بی وقفه ،به صورت بییت و چهار  )24ساعت در شبانه روز و هفت  )7روز در هفته ،خدمات موضبوع قبرارداد را فبراهم نمایبد و امهانبات پشبتیبانی
تلفنی از طریق شماره  1544و پاسخرویی به مشترکین خود را به صورت شبانه روزی و در تمام ایام هفته و ایام تعطی فراهم کند.
 -2-5شرک تمامی اطالعات مندرا و تهمی شده در فرم درخواست سرویس که توسط مشترک اماا میشود ،را بررسی و در صورت صمت مورد تایید قرار دهد.
-2-6شرکت ارایه ی یا چند مورد خدمات یا تجهیزات را به خرید ی یا چند مورد دیرر مشروط نمی نماید.
 -2-7با توجه به انجام امهان سنجی میزان سرعت قاب ارایه توسط شرکت به مشترک ،شرکت متعهد به ارایه سرویس با نرخ بیت مندرا در موضوع قرارداد می باشد.
 -2-8شرکت متعهد می شود که به همان ترتیب اعالمی در تبلیغات و بازاریابی خود قراردادها را تنظیم کند.
-2-9شرکت قوانین و مقررات مصوه مراجع ذی صالح قانونی مربوط به ارایه خدمات موضوع این قرارداد را از طریق درا در وه سایت در دسترس مخاطببان و مشبترکین قبرار
می دهد.
-2-10شرکت متعهد می شود تمهیدات الزم را برای رعایت تعهدات  SLAدر هنرام عملیبات شببهه پبیش بینبی کنبد و ببا اطبالع قبلبی حبداق  48سباعت قبب ) ،زمبان
 DownTimeرا تعیین کند .عملیات  Down Timeدر زمان های کم ترافی ساعت  2تا  6صبح) انجام می شود و تعداد آن در ماه حداکثر ی بار است.
-2-11شرکت متعهد به ارائه و اجرای توافقنامه سطح خدمات  )SLAمطابق ضوابط مصوبه شماره  177و سایر مصوبات جدید مرتبط بعدی) کمیییون بوده و تمبام بنبدهای
توافقنامه سطح خدمات  )SLAاز زمان اماای قرارداد و تموی سرویس قاب اجرا می باشد.
دارنده پروانه FCPبه شماره  100- 94-16از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
آدرس :تهران ،خیابان شهید مطهری ،خیابان میرعماد ،نبش کوچه دوازدهم ،پالک، 37/1تلفن سراسری 1544
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-2-12شرکت متعهد می شود قب از ارایه خدمات به مشترک ،نیبت به پیش بینی تمهیدات الزم برای تمقق تعهدات  SLAاقدام نموده و به منظور حفب کیفیبت و سبطوح
خدمت موضوع قرارداد ،از عدم وجود نویز بر خط مشترک پیش از راه اندازی سرویس اطمینان حاص کند .همچنین در صورت وصو گزارش از سوی مشترک مبنی بر وجبود
نویز بر روی خط مشترک ،در خصوص رفع اختال مزبور ،اقدام نماید.
-2-13شرکت متعهد می شود تا پایان دوره اشتراک خدمت انتخابی ،تغییری در شرایط مقرر در قرارداد نخواهد داد؛ مرر اینهه براساس اعالم سازمان مجبور به اعما تغییبرات
باشد که در این مورد نیز شرایط جدید باید به اطالع مشترک برسد و تصمیم گیری در خصوص ادامه یا فی قرارداد در اختیار مشترک باشد.
-2-14شرکت در قبا تصمیمات م راجع ذیصالح و تغییرات در قوانین و مقررات موثر بر این قرارداد میئولیتی ندارد؛ مرر اینهه بعدها اعما نفوذ ناروای آن در تصویب احهبام
موردنظرش به اثبات برسد.
-2-15چنانچه به تشخیص شرکت ،اصالحات یا ایجاد تغییرات در متن قرارداد ضروری باشد ،پس از تائید سازمان ،حداق  14روز قب از الزم االجرا شبدن نیببت ببه تمویب
نیخه کتبی و یا الهترونیهی به مشترک در طی مدت مذکور می تواند اعتراضات خود را به صورت کتبی و یا الهترونیهی از طریق ایمی  info@asiatech.irیا نمابر به شبماره
 021-82144522به شرکت اعالم نماید.تبصره :1در خصوص قرادادهای قبلی ،شرکت موظف به کیب رضایت مشترکین جهت اعالم تغییرات است.
-2-16شرکت متعهد می شود تمت هیچ شرایطی به جز در مواردی که قانون و مقررات معین می کند ،مشترکین را از دسترسی به خبدمات موضبوع ایبن قبرارداد ممبروم یبا
ممدود نهند.
-2-17شرکت متعهد می شود چنانچه آسیبی مشترکین را از طریق خدمات موضوع تهدید کند و از این رخداد آگاه باشد ،نیبت به آگاه سبازی مشبترکین ارایبه رهنمودهبای
پیشریرانه به آن ها اقدام کند.
-2-18شرکت موظف به حف ممرمانری داده ها و اطالعات مشترکین و ارتباطات و حریم خصوصی مشترکین است و متعهد می شود به مشترکین جهت صیانت از داده هبا و
اطالعات شخصی شان متناسب با خدمات ارتباطی و فن آوری اطالعات و آسیب های احتمالی ناشی از تهدیدها اطالع رسانی کافی را به عم آورد.
-2-19شرکت متعهد می شود که اعما هر گونه نظارت بر کارکردهای خدمات ،موجب دسترسی غیرمجاز به داده ها و ارتباطات شخصی مشبترکین نییبت و رعایبت مقبررات
قانونی ناظر به این حوزه الزامی است.
-2-20مشخصات و نرخ خدمات باید به نمو مناسب و با جزییات کام  ،به طور رایران به اطالع مشترکین رسانده شود.
-2-21شرکت متعهد می شود به ارایه خدمات دسترسی به اینترنت به مشترک مطابق موضوع قرارداد بوده و در صورت درخواست مبنی بر نصب و راه اندازی خبدمت ،شبرکت
موظف به نصب و راه اندازی تجهیزات انتهایی مشترک است ،هزینه راه اندازی تجهیزات انتهایی طبق مصوبه کمیییون از مشترک اخذ و صورت جلیه تموی خدمات موضبوع
قرارداد با مشترک تنظیم می شود.
-2-22شرکت موظف است داده ها و اطالعات مربوط به شاخص های کیفیت خدمات را تا شش ماه پس از پایان قرارداد مشترکین نرهداری کنبد تبا پاسبخرویی ببه ادعاهبای
مطرح شده از سوی آن ها مبنی بر نبود یا کاستی کیفیت خدمات را داشته باشد.
تبصره :2پشتی بانی حاوری و رفع عیوه فنی که نیاز به عملیات فیزیهی در مراکز مخابراتی یا مم مشترک یا مم نصب تجهیزات دارنبد ،در سباعات اداری قابب بررسبی و
ح است.
-2-23شرکت متعهد می گردد در صورت بروز اختال و یا قطع ارتباط حیب گزارش مشترک ،در اسرع وقت نیبت به رفع اشها اقدام نماید.
-2-24شرکت هیچ گونه میئولیتی در قبا سیم کشی داخ ساختمان ،دستراه تلفن مرکزی سانترا ) ،رایانه وتجهیزات آن ،کاب کشی و غیره سمت مشترک ندارد.
 -2-25آسیات موظف می باشد پس از دریافت مدارک و بررسی درخواست مشترک در صورت کام بودن مدارک ،نیبت به برقراری و ارائه خبدمت ظبرف مبدت  3روزکباری
اقدام نماید.
 -2-26آسیات تعهد می نماید بصورت دوره ای و یا هنرام  %20اعتبار باقی مانده بیته مهالمه ،مطابق نرخ های سامانه آسبیات مشبترک را از میبزان مصبرف و اعتببار بباقی
مانده مطلع نماید.
تبصره :3در صورت بروز اختالف مابین مشترک و شرکت آسیات  ،در ابتدا در جلیات دو طرفه سعی بر مرتفع نمودن مشه می شود .و در صبورت عبدم برطبرف شبدن ،در
مراجع قاایی ذیصالح شهر تهران پیریری خواهد شد.
ماده  :3تعهدات مشترک:
 -3-1از موضوع خدمات ارایه شده به وی سرویس مهالمه تلفنی) به طور کام آگاه است.
 -3-2از موضوع دریافت این خدمت بر روی شبهه اینترنت آسیات آگاهی دارد.
 -3-3مشترک متعهد می شود و با آگاهی کام از بهای خدمات و نموه پرداخت هزینه ها نیبت به گزینش آن ها اقدام کند و به مواعد مقرر در قرارداد پایبند باشد.
تبصره :1مشترک می داند مبلغی را تمت عنوان پیش پرداخت بابت سرشماره واریز و پس از ارسا مدارک و احراز هویبت و تاییبد نهبایی نبوع سرشبماره از سبمت آسبیات ،
عملیات خرید نهایی خواهد شد و غیر از این صورت هیچ گونه ادعایی نخواهد داشت.
 -3-4زمان شروع سرویس پس از فعا سازی و تموی سرویس به مشترک ،همراه با صورت جلیه تموی سرویس به صورت حاوری و یا فعا سازی به صورت غیبر حابوری
به درخواست مشترک و یا  3روز پس ازآماده بودن سرویس) میباشد.
 -3-5شرایط استفاده از خدمات مهالمه تلفنی که در سند حاضر بدان اشاره شده ،برای کلیه سرویسها و بیتههای مختلف این خدمات یهیان است.
 -3-6حداق میزان خرید و پرداخت وجه برای استفاده از خدمات مهالمه تلفنی منطبق ببر شبرایط درا شبده در تعرفبه قیمتهبای ایبن خبدمات و یبا وه سبایت آسبیات
) (www.Asiatech.irاست.
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از سرویسهای خدمات مهالمه تلفنی بیته به نوع سرویس متفاوت است که تمامی آنها در وبیبایت آسبیات

-3-7مدت زمان مهالمه ،میزان اعتبار و دیرر ویژگیهای هر ی
) (www.Asiatech.irوجود دارد.
-3-8مشترک" موظف است برای اطالع از آخرین تغییرات تعرفه قیمتها به وبیایت آسیات ) (www.Asiatech.irمراجعه کند.
-3-9نرخ مهالمات براساس قیمتهای اعالم شده توسط " آسیات " و یا "سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی" و نیز "شرکت ارتباطات زیرساخت" است و " آسبیات
" میتواند بدون توافق با مشترک نیبت به تغییر تعرفه و نرخ مهالمات اقدام کند.
-3-10مشترک متعهد می شود در صورت تغییر مشخصات تماس نشانی ،شماره تلفن و آدرس پیت الهترونیهی) ،اطالعات جدید خود را به شبرکت اطبالع دهبد ،در صبورت
عدم اطالع رسانی و بروز هر گونه مشهلی در برقراری تماس با مشترک ،میتولیت عدم اطالع از مواردی که متامن اطالع رسانی است ،برعهده مشترک خواهد بود.
-3-11پرداخببت هزینببه بهرهبببرداری از سببرویس بببه هببر میببزان یبب یببا چنببد مبباه) و انتخبباه هببر یبب از سببرویسهای آسببیات )معرفببی شببده در وه سببایت
آسیات ) (www.Asiatech.irو یا تعرفه قیمت خدمات به منزله تمدید مدت استفاده از سرویس به همان میزان خواهد بود.
-3-12در صورت عدم دقت "مشترک" به میزان اعتبار و تاری انقاای اشتراک حیاه کاربری) و بروز پیامدهایی از قبی  ،از دست رفتن مبلغ شارژ شده در سبرویسهایی کبه
اعتبار آنها قاب انتقا نییت و یا افزایش صورت حیاه ،میئولیت مشهالت به وجود آمده به عهده "مشترک" خواهد بود.
-3-13مشترک برای تیریع در رفع مشهالت خود هرگونه سوا فنی را فقط با واحد فنی آسیات با مراجعه به وه سبایت آسبیا ) (www.Asiatech.irو یبا ببا شبماره 1544
مطرح میکند .در غیر اینصورت کلیه خیارات احتمالی متوجه "مشترک" خواهد بود و " آسیات "میئولیتی در این باره نخواهد داشت.
-3-14در صورت فعا سازی سرویس مهالمه تلفنی ،فی سرویس امهان پذیر نییت.
-3-15در صورت عدم پرداخت هزینههای استفاده از سرویس از سوی "مشترک" در موعد مقرر " ،آسیات " میتواند بدون اطالع قبلی و یا ارسبا اخطبار ،سبرویس را قطبع
کند.
-3-16چنانچه "مشترک" به هری از تعهدات خود عم نهند " ،آسیات "میتواند به صورت ی جانبه اقدام به قطع سرویس و ارایه خدمات به "مشبترک" خبودداری کنبد.
دراین صورت مبلغ باقیمانده حق اشتراک میترد نشده و به عنوان خیارت عدم ایفای تعهد منظور و اخذ میشود .بدیهی است درصورتی که خیارات وارده بیش از باقی مانبده
اشتراک باشد" ،مشترک" موظف به جبران آن است " .آسیات " در هر صورت حق پیریری قانونی و ارسا اخطار ببدهی و دریافبت مطالببات معوقبه را ببرای خبود ممفبو
میدارد .جبران کلیه خیاراتی که به هر شهلی از ناحیه "مشترک" وارد شده باشد به عهده "مشترک" خواهد بود.
-3-17هرگونه ادعای خیارتی از بابت عدم امهان استفاده از سرویس فقط بر اساس قواعد این قرارداد و  SLAمرتبط قاب بررسی توسط آسیات بوده و " آسبیات " تنهبا در
شرایطی که علیرغم عدم امهان استفاده از سرویس و اختال در استفاده از سرویس از اعتبار "مشترک" کیر شده باشد ،نیبت به عودت اعتبار به "مشترک" ببر اسباس اعبالم
موضوع و بررسی و تایید آن اقدام خواهد کرد.
-3-18میئولیت حف و نرهداری اطالعات کاربری و رمز عبور مربوطه به عهده "مشترک" است و خیارتهای ناشی از هرگونه سوء استفاده احتمالی و از بین رفتن اعتبار ،ببه
عهده خود "مشترک" خواهد بود.
-3-19کیفیت سرویس بر اساس  SLAخدمات ارتباطی آسیات طبق سطوح سرویسدهی مندرا در قرارداد خدمت اولیه دریافت شده ،تامین میگردد.
-3-20مشترک متعهد میشود از ایجاد هرگونه اختال نرمافزاری و سختافزاری در شبهه آسیات خودداری کند .همچنبین در صبورت اسبتفاده "مشبترک" از نرمافزارهبا یبا
سخت افزار مهالمه تلفنی که مورد تایید " آسیات " نباشند ،میئولیت اختالالت مربوط به سرویس به عهده "مشترک" خواهد بود و " آسبیات " هبیچ گونبه میبئولیتی در
این باره نخواهد داشت.
-3-21مشترک متعهد می شود از هرگونه عملیات مخره مانند اما نه ممدود به) اسهن امنیتی یا نفوذ به سییتم ها ،نرم افزارها و شبهه آسیات خودداری نماید.
-3-22کیفیت و برقراری ارتباط به شرایط و کیفیت اینترنت زیر ساخت ک کشور ارتباط میتقیم دارد و در صورت بروز مشه  ،مشترک شاییته است کبه بالفاصبله مراتبب را
به " آسیات " از طریق وه سایت آسیات و یا تلفن سراسری  1544اعالم و همچنین " آسیات " نیز موظف است موارد را از راههای قانونی پیریری نماید.
"-3-23آسیات " نمیتواند هیچرونه تعهدی نیبت به ارایه سرویس در صورت بروز مشهالت پیش آمده شام بروز اشها و اختال در شبهههای مخبابراتی و انتقبا دادههبا
شرکت مخابرات ایران و سایر شرکتهای مخابراتی وابیته ،شرکت ارتباطات زیرساخت و  ...و یا اختال در اینترنت جهانی و بروز حوادث طبیعی غیر مترقبه مانند سبی  ،زلزلبه،
طوفان و  ...داشته باشد.
-3-24در صورت بروز هر گونه مشه نرمافزاری و سختافزاری بر روی سییتم "مشترک" ،هیچ گونه میئولیتی بر عهده "آسیات " نخواهد بود.
-3-25در صورتی که "مشترک" بخواهد از خدمات یاد شده به شهلی غیر از آنچه در ابتدای کار و هنرام تموی سرویس از سوی آسیات به وی واگبذار شبده اسبت ،اسبتفاده
کند" ،آسیات " ممق خواهد بود سرویس وی را جمعآوری کند.
-3-26مشترک متعهد می شود از واگذاری امهانات و تجهیزات متعلق به شرکت به غیر خودداری نماید .در غیر این صورت شرکت مجاز به فی خدمات است.
تبصره :2در مورد شرکت ها و افرادی که خطوط تلفن را برای استفاده افراد دیرر مث پرسن شرکت شان و  ...تهیه مینماینبد تمبام میبئولیت ببه عهبده خریبدار مشبترک)
میباشد .و موظف است در صورت هرگونه استعالم نهادهای نظارتی بالفاصله شخص استفاده کننده را مشخص و معرفی نماید .هر گونه واگذاری خطبوط و لینب هبا و مبدارات
ارتباطی پهنای باند و سایر امهانات و خدمات ارائه شده به آن ها به غیر و خارا از روا انتقا امتیاز توسط شرکت و همچنین توزیع تمام یا بخشی از آن ها به صبورت عمبومی
به سایرین فعالی ت مشابه شرکت های اپراتوری) به هر شه و تمت هر عنوان ممنوع بوده و مشترکین صرفاً مجاز به استفاده از خطبوط و خبدمات مبذکور توسبط خبود و یبا
کارمندان خود در زمان اشتغا به کار یا مأموریت سازمانی) می باشند.
-3-27مشترک از فروش مجدد سرویس ارایه شده و ارایه سرویس ثانویه به اشخاص ثالث به هر نموی بایبد خبودداری کنبد ،مربر ببا موافقبت کتببی " آسبیات " میبئولیت
هرگونه استفاده غیرقانونی و غیرمجاز به عهده "مشترک" است.
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-3-28استفاده از این خدمات برای  Voice Terminationممنوع و غیر قانونی است و در صورت بروز تخلف ،مشترک میئو ببوده و موضبوع از سبوی "آسبیات
طریق مراجع قانونی پیریری خواهد شد و سرویس مشترک قطع و یا سلب امتیاز خواهدشد.
-3-29مشترک بدون اطالع و مجوز اپراتور میزبان آسیات ) حق واگذاری سرویس  Number Maskingرا ندارند.
-3-30مشترک جهت واگذاری سرویس  Announcmentباید کاربران خود را توسط سامانه شاههار سازمان تنظیم احبراز هویبت و متبون  Announcementرا حتمبا توسبط
کارشناسان خود بررسی و تایید نمایند.
-3-31مشترک بدون اطالع و مجوز اپراتور میزبان آسیات ) حق حم ترافی سرویس های عمومی و بین المللی از جمله متن شام کد ثبت نبام و  ...مثب  :گوگب  ،واتبس
اپ ،تلررام و  ...را ندارند.
-3-32مشترک حق واگذاری سرویس  DIDبدون اطالع و مجوز اپراتور میزبان آسیات ) را ندارد.
 -3-33مشترک متعهد به رعایت قوانین حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای ،حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان و  Copyrightاست.
 -3-34در صورتی که "مشترک" ظرف مدت شش ماه از تاری ثبت نام ،اقدام به فعا سازی سرویس ننموده یا پس از فعا سازی ،به مدت  3ماه متوالی هیچ تراکنشبی به جبز
تراکنشهای رایران) نداشته باشد ،در صورت مانده اعتبار در حیاه مشترک یا اتمام ،آسیات مختار است نیبت به قطع دو طرفه یا سلب امتیاز مشبترک اقبدام کنبد و مانبده
اعتبار احتمالی در حیاه مشترک نیز صفر میگردد.
-3-35میئولیتهای ناشی از سوء استفاده سرویس مهالمه تلفنی به طور کام بر عهده "مشترک" است .در صورت ایجاد مزاحمت از شماره تلفن "مشترک" برای دیرر افبراد،
موضوع از طریق مراجع قانونی پیریری و طبق تصمیمات ایشان اقدام خواهد شد.
 -3-36کلیه مهاتبات "فروشنده" با "مشترک" شام صورتمیاه دوره و مانند آنها از طریق پن کاربری مشترک و یا نشانی پیت الهترونی یا نشانی پیتی وی که در "فبرم
درخواست سرویس خدمات تماس و مهالمه تلفنی "اعالم شده ،انجام خواهد شد .در صورتی که هر ی از نشانههای ارائه شده صمیح نباشد ،کلیه میبئولیتهای آن ببه عهبده
"مشترک" بوده و اطالع به هر ی از نشانیهای یاد شده به منزله اطالع به "مشترک" خواهد بود .در صورت بروز هر نوع خیبارت میبئولیت جببران آن ببه عهبده مشبترک"
است.
 -3-37در صورت تعویض شماره تلفن با اطالع مشترک به دالی فنی ،اتمام اشتراک و موارد خارا از حوزه اختیارات آسیات )" ،مشترک" حق هر گونه اعتراضبی را از خبود
سلب میکند.
 -3-38مشترک متعهد می شود کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران مرتبط با موضوع قرارداد و دستورالعم هایی که از سوی مراجع ذیربط صبادر و اببالش شبده و از
طریق پایراه اطالع رسانی شرکت یا سایر مبادی ذیربط صادر و ابالش شده و از طریق پایراه اطالع رسانی شرکت یا سایر مبادی ذیربط اطالع رسانی شده است را رعایت نماید.
تبصره :3در صورت توزیع درون سازمانی خطوط و خدمات ارایه شده ،ثبت مشخصات هویتی و  CDRو  LOGفعالیت کاربران و ذخیره آن برای مدت ی

سبا جهبت ارایبه

به مراجع ذیصالح ضروری است.
 -3-39میئولیت عواقب هرگونه استفاده سوء و مغایر با قوانین و مقررات از خطوط و خدمات ارایه شده صرفاً بر عهده مشترکین و صاحب امتیاز آن ها است.
-3-40مشترکین مجاز به انتقا ترافی خطوط تلفن از بیترهای دیتا و اینترنت واگذار شده نمی باشند.
تبصره :4این ممدودیت خطوط تلفن داخلی  )PBXسازمان ها و شرکت ها و مؤسیات را در ممدود ساختمان و شبهه مملی در بر نمی گیرد.
-3-41بدیهی است شرکت می تواند در صورت مشاهد و اطالع از موارد تخطی از مفاد بندهای  5-6تا 7-6توسط مشترک نیبت به صدور اخطار با مهلبت  10روزه جهبت رفبع
موارد تخلف اقدام نموده و در صورت عدم رفع تخلف ملزم به قطع خطوط و توقف ارائه سرویس تا زمان رفع موارد تخلف و همچنین معرفی مشترک خاطی به مراجبع ذیصبالح
است.
-3-42مشترک موظف است پس از اولین ارتباط با شبهه شرکت ،نیبت به تغییر رمز ورود سرویس خود اقدام نماید و حفاظت از سییبتم هبا و اطالعبات سبمت مشبترک ببر
عهده خودش است و مشترک باید از نام کاربری و رمز عبور به نمو مناسب نرهداری نماید.
 -3-43کلیه سرویس ها دارای نشانی های عمومی  IPبه صورت متغیر  )Dynamicاست و در صورت نیاز به سرویس های دارای نشبانی هبای خصوصبی  IPدر هبر زمبان ببا
پرداخت هزینه مربوطه و وجود امهانات ،امهان پذیر است.
-3-44به منظور تهریم ارباه رجوع تمامی مهالمات برقرار شده با مشترک ضبط می شود و در صورتی که با مشاهده رفتار نابهنجار و یا الفبا خبارا از عبرف جامعبه از سبوی
کارکنان شرکت و یا مشترک ،دو طرف حق میتند قرار دادن مهالمه ضبط شده و پیریری موضوع مطابق قوانین کشور را دارند.
-3-45کلیه مهاتبات شرکت با مشترک شام صورت حیاه دوره و مانند آنها از طریق نشانی پیت الهترونی یا نشانی پیتی وی که در فرم درخواست سبرویس اعبالم شبده
انجام خواهد شد .مشترک تایید می کند که اطالعات متعلق به ایشان که در فرم درخواست سرویس درا گردیده ،صمیح است و تبعات انعهاس اطالعات ناصبمیح برعهبده نبام
برده خواهد بود.
-3-46در صورتیهه مشترک در مم استفا ده از سرویس میتاجر باشد و به هر دلیلی اقدام به تخلیه آنجا نماید ،باید مراتب را به شرکت اطالع داده تا نیبت به قطبع سبرویس
اقدام شود ،در غیر اینصورت کلیه میوولیت های حاص از آن برعهده مشترک است.
ماده  :4تعهدات مشترک سرویس SIP-T
-4-1مشترک تنها حق استفاده از خطوط در مم تمویلی سرویس را دارد و حق انتقا مهانی به جای دیرری ندارد .در صورت تغییر مهان مشترک موظف به اعالم آدرس ببه
شرکت آسیات می باشد.
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مجاز به قطبع و جمبع آوری

-4-2مشترک متعهد می شود از واگذاری امهانات ،تجهیزات ،کد ،سرشماره و زیر شماره به غیر خودداری نماید؛ در غیر اینصورت ،شرکت آسیات
امهانات واگذار شده می باشد.
-4-3مشترک متعهد می شود از واگذاری تمام یا بخشی از سرویس به افراد و سازمان ها و شرکت های غیرخودداری نماید.
-4-4مشترک موظف است نیبت به پیاده سازی استانداردهای امنیتی در تجهیزات خود اقدام نماید و هر گونه رخداد امنیتبی موجبب ببروز خیبارت مبالی و امنیتبی گبردد،
برعهده مشترک می باشد.
-4-5در صورت تخلف مشترک از مفاد قرارداد ،شرکت آسیات موظف به قطع خطوط/سرویس مشترک می باشد.
-4-6مشترک حق تباد ترافی قاچاق دانلود یا آپلود) بر بیتر اختصاصی شرکت انتقا داده های آسیات را ندارد.
 -4-7در صورت تخلف مشترک مطابق مفاد قرارداد و اثبات آن برای شرکت انتقا داده های آسیات یا سازمان تنظیم مقررات ،آسیات می تواند نیبت ببه قطبع خبدمات ببه
مدت شش ماه و ارائه سرویس جدید به مشترک در این بازه زمانی اقدام نماید.
ماده -5در صورتیکه مشترک از سرشمارههای تلفن رایگان  (Toll Free Number) 9000xxxxآسیاتک استفاده مینماید شرایط زیر را تعهد می نماید:
-5-1مشترک با مشخصات ثبت شده مندرا در سامانه  eacreآسیات نیبت به خرید ی سرشماره با قالب  9000xxxxاقبدام نمبوده و مشبترک ممیبوه شبده اسبت و
متعهد میشود که هزینه مهالمه کیانی که با شماره  9000xxxxخریداری شده تماس میگیرند را خود راسا" بعهده گرفته و هزینه همه تماسهبای ورودی و خروجبی ایبن
سرشماره را پرداخت مینماید .در ضمن خریدار نمیتواند از تماس گیرنده به طرق مختلف در زمینه این قرارداد وجهی دریافت نماید.
تبصره  :1سرشماره ها نیاز به  IPآسیات

ندارد.

تبصره  :2دایورت این شماره ها با اجازه آسیات

مجاز می باشد.

-5-2مشترک متعهد میشود تمام قوانین جمهوری اسالمی ایران را رعایت نماید.
-5-3مشترک متعهد میشود از واگذاری جزئی و کلی خط دریافتی به غیر خودداری نماید .در غیر اینصورت آسیات مجاز به قطع و جمع آوری خط واگذار شده میباشد.
-5-4مشترک متعهد می شود با خرید بیته مهالمه بصورت پیش پرداخت نیبت به برقراری ارتباط اقدام نماید و متعهد به پرداخت هزینه همه تماسهای ارسالی و دریبافتی
از/به سرشماره  9000xxxxخریداری شده میباشد و کلیه صورتحیاههای صادر شده توسط آسیات را در این خصوص میپذیرد و مبالک نهبایی مماسببات هزینبه و ریبز
مهالمات) ،(CDRسامانه آسیات است و مشترک حق هرگونه اعتراض و شهابت را در این خصوص از خود سلب میکند.
-5-5مشترک متعهد به پرداخت هزینه پشتیبانی ماهانه بصورت دوره ای مطابق نرخ های مندرا در سامانه آسیات برای خدمات تلفبن رایربان مبی باشبد و در صبورت عبدم
پرداخت آسیات مجاز به قطع خدمات و سلب امتیاز سرشماره میباشد.
-5-6در صورتی که اعتبار بیته خریداری شده مهالمه به اتمام برسد و مشترک قب از اتمام آن اقدام به خرید بیته جدید و یا افزایش موجودی و اعتبار خود ننماید ،سبرویس
مذکور بالفاصله و بدون اطالع قبلی قطع خواهد شد و امهان استفاده از این سرویس و برقراری تماسهای ورودی و خروجی به/از این سرشماره تا شارژ مجبدد ،ممهبن نخواهبد
بود.
بدیهی است که وظیفه بررسی و نظارت مداوم بر باقیمانده اعتبار ،بر عهده مشترک میباشد و در صورت قطعی سرویس مبذکور ببه ایبن علبت ،آسبیات هیچگونبه میبئولیتی
ندارد.
ماده :6شرایط فسخ قرارداد
 -6-1مشترک در صورت تمای به انصراف از دریافت خدمات ،می باییتی با ارایه درخواست از پن کاربری خود به فی قرارداد اقبدام نمایبد و شبرکت مهلبف اسبت حبداکثر
ظرف مدت ی هفته از تاری اعالم فی مشترک ،نیبت به انجام کلیه مراح فی و فی قرارداد با وی اقدام نماید .بدیهی اسبت در صبورت درخواسبت فیب یب طرفبه از
سوی مشترک قب از پایان قرارداد هزینه پرداختی مربوط به این قرارداد به مشترک عودت نخواهد شد .همچنین فی و یا اتمبام قبرارداد ببه هبر دلیب  ،ببه هبیچ وجبه رفبع
میئولیت های مشترک در خصوص تعهدات وی در طو مدت زمان اعتبار نبود و باید پاسخروی موارد استفاده غیرمجاز در طو مدت زمان قرارداد فی شده باشد.
-6-2چنانچه شرکت نتوانیته باشد نیبت به ارایه خدمات با معیارهای مورد نظر این قرارداد مانند و نه ممدود به تعهدات  )SLAاقدام نماید ،مشبترک مبی توانبد نیببت ببه
اعالم فی قرارداد و اخذ هزینه اقدام نماید و شرکت مهلف است پس از بررسی موضوع و در صورت تایید ،ظرف ی هفتبه از تباری اعبالم فیب مشبترک ،نیببت ببه تیبویه
حیاه با وی اقدام نماید.
 -6-3در صورت ارایه هر گونه درخواستی از سوی مشترک مبنی بر تغییر در وضعیت تلفن ثابتی که ارتباط موضوع قرارداد بر روی آن دایر شده است اعبم از تغییبر مالهیبت،
تغییر شماره ،تغییر مهان و  )...و عدم امهان برقراری ارتباط در شرایط جدید ،مشترک می تواند نیبت به درخواست فی اقدام نماید .بدیهی اسبت میبئولیت مبالی و حقبوقی
ناشی از موضوع قرارداد تا زمان ارایه درخواست فی و جمع آوری ارتباط به عهده مشترک می باشد.
 -6-4مشترک میتاجر ،صاحب خط) حق فی یهطرفه و جمع آوری رانژه خط موضوع قرارداد ،از روی تجهیزات شرکت و از طریق شرکت مخابرات را ندارد.
ماده :7رسیدگی به شکایت ها
مشترک می تواند در صورت داشتن شهایت ،به وه سایت شرکت به آدرس  www.asiatech.irمراجعه و شهایت خود را در سامانه شهایات ثببت نمایبد و یبا ببا تلفبن سراسبری
 1544تماس بریرد .در صورت بروز هرگونه اختالف بین طرفین قرارداد و عدم رفع مشه از طریق مذاکره و گفتروی دو جانبه ،مشترک می تواند موضوع را به سبازمان از طریبق
مراجعه به سایت  WWW.195.irیا تماس با تلفن گویای  195یا شماره پیام  600195و یا آدرس ایمی  195@ict.gov.irمنعهس و اقدام به ثبت شهایت نماید.
الزم به ذکر است پس از ثبت درخواست از طریق سایت شرکت و سازمان ،سییتم ی شماره پیریری در اختیار مشترک قرار داده که مشترک مبی توانبد از طریبق لینب هبای
مذکور پیریری های الزم را انجام دهد.
ماده :8وضعیت اضطراری
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قرارداد مشترکین تلفن ثابت آسیاتک

صفحه 6 :از 6
کد سندBU-FO-143/04 :

-8-1وضعیت اضطراری پیش بینی شده و پیش بینی نشده تنها در صورتی از شرکت سلب میئولیت می کند که فرا ارادی باشد.
-8-2در صورت بروز وقفه غیر مجاز در ارایه خدمات ،شرکت می باییت بی درنگ ،کلیه اقدامات ضروری برای اعاده دسترسی به خدمات و به حداق رسباندن پیامبدهای عبدم
دسترسی مشترکین به خدمت را انجام دهد.
-8-3در صورت بروز وقفه وضع یت اضطراری ،شرکت همزمان با انجام کلیه اقدامات ضروری می باییت نیبت به اطالع رسانی آنی به مشترکین اقدام نماید.
 -8-4عدم امهان انجام تعهدات موضوع قرارداد توسط شرکت که به موجب وقوع بالیای طبیعی که ناشی از عدم رعایت استانداردهای ایمنی در تأسیس و نصب و بهبره ببرداری
از تجهیزات شبهه باشد ،مشمو این ماده نمی شود و به عنوان قصور از تعهدات شرکت تلقی خواهد شد.
ماده :9کلیات قرارداد
این قراداد در  9ماده و در  2نیخه تنظیم ،اماا و مبادله گردید که هر نیخه حهم واحد را دارا می باشد.

مهر و امااء مشترک:

مهر و امااء شرکت انتقا داده های آسیات
تاری :

تاری :
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