قرارداد فروش اینترنت پرسرعت TD-LTE

صفحه 1 :از 5
کد سندBU-FO-141/07 :

بسمه تعالی
ماده : 1طرفین قرارداد
این قرارداد بین شرکت انتقال داده های آسیاتک به شماره ثبت  216971دارنده پروانه ایجاد و بهره بررداری از شرب ه ارتباطرات ثابرت ) (FCPبره شرماره  16-94-100از سرازمان
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ( با اعتبار  10سال شمسی از تاریخ  ،) 94/08/10رایانامه  ،info@asiatech.irنمابر021-82244522با مدیر عاملی محمد علی یوسفی زاده برا
شماره ملی  101012583274که مطابق با آخرین روزنامه رسمی به شماره  ...مورخ  ...دارای حق امضا می باشد ،به نشانی تهران خیابان شهید مطهری ،خیابان میرعماد ،نبش کوچره
دوازدهم ،پالک  37/1ساختمان آسیاتک به شماره سراسری  1544که در این قرارداد آسیاتک نامیده می شود از یک طرر و متقايری برا مشت رات یراد شرده در فرر درخواسرت
سرویس درسایت و پنل شرکت به نشانی  ecare.asiatech.irکه از این پس مشترک نامیده می شود از طر دیگر و با شرایط ذیل منعقد گردید.
تب ره  : 1تعاریف
کمیسیون :کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات
سازمان :سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
سرویس دهنده :شرکت انتقال داده های آسیاتک به شرح مشت ات باال که از این پس در قرارداد " شرکت" نامیده می شود.
مشترک :هر شتص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان کاربر نهایی به موجب این قرارداد از خدمات مويوع قرارداد استفاده می نماید.
پنل کاربری ،حساب کاربری :درگاه خدمات برای مشترک به آدرس  ecare.asiatech.irمی باشد که دسترسی به اطالع رسانی ها ،صورت حساب هرا ،ریرم م رر و انجرا تسرت
سرعت ،شارژ و تمدید سرویس از طریق آن ام ان پذیر است.
فر ثبت نا  :فر درخواست سرویس ،که به مشترک ام ان ثبت نا از طریق سایت یا شرکت را می دهد.
شب ه شرکت :کلیه تجهیمات و خطوط ارتباطی که تحت مال یت شرکت می باشد.
دایری سرویس :تحویل و راه اندازی سرویس مشترک و برقراری ارتباط با شب ه شرکت.
دوره اشتراک :مدت زمان توافق شده برای ارایه ی خدمات به مشترک توسط شرکت.
ترافیک دوره اشتراک :مجموع حجم تبادل بسته های اطالعاتی ارسالی و دریافتی در دوره اشتراک.
حق اشتراک :همینه خدمات مويوع قرارداد بر مبنای تعرفه م وبه کمیسیون در زمان انعقاد قرارداد.
نشانی  :IPنشانی پروت ل اینترنت ،برچسب عددی است که به تجهیمات شب ه های رایانه ای اخت اص پیدا می کند و به منظور ات ال بین گره های شب ه استفاده می شود.
نشانی های عمومی  :IPنشانی های  IPکه در شب ه جهانی اینترنت قابل مسیریابی هستند.
نشانی های خ وصی  :IPبازه ای از نشانی های IPاست که برای شب ه های خ وصی( مانند شب ه داخلی سازمان ها و شب ه ملی اطالعات) در نظر گرفته شده است.
م ان دریافت خدمت :محلی که شرکت خدمات خود را در آن نقطه به مشترک تحویل می دهد.
اقامتگاه اصلی :به معنای مشت ات آخرین نشانی محل س ونت ،اعال شده از سوی مشترک به شرکت جهت دریافت م اتبات می باشد.
شماره تماس :شماره تماس  1544جهت ارتباط با پشتیبانی به صورت  24ساعته و در  7روز هفته می باشد.
وب سایت :سایت رسمی شرکت به نشانی www.asiatech.ir
مود  :TD-LTEعبارت است از تجهیمات سمت مشترک ) (CPEکه ام ان دسترسی به خدمات شب ه  TD-LTEرا فراهم می نماید.
مانده ترافیک :در خدمت اینترنت پر سرعت محدود ،به حجم مشت ی از اطالعات گفته می شود که مشترک نتوانسته است در مدت زمان تعیین شده استفاده کند.
ماده  :2مويوع قرارداد
عبارتست از برقراری دسترسی پرسرعت ثابت مشترک از طریق شب ه  TD-LTEبا نرخ بیت مندرج در فر درخواست سرویس و ارایه خدمات پشتیبانی مرتبط با آن.
ماده  : 3مدت زمان قرارداد
 )1-3مدت زمان این قرارداد بر اساس ماه شمسی و از زمان اولین ات ال با شب ه شرکت شروع و پایان آن بر اساس دوره اشرتراک سررویس انتتراب شرده برر طبرق فرر درخواسرت
سرویس و اطالعات پنل کاربری ،بر حسب ساعت و دقیقه می باشد.
 )2-3پس از اتما مدت زمان قرارداد ،با توافق طرفین این قرارداد از طریق پنل کاربری به صورت دوره ای و بر اساس شرایط و يوابط جدید تمدید می گردد( .آخرین نسرته قررارداد
در پنل کاربری مشترک موجود می باشد ).الز به تويیح است "مانده ترافیک" دوره ی قبل به دوره اشتراک جدید انتقال نمی یابد.
 )3-3در صورتی که مشترک درخواست اعما کارشناس ن ب و تحویل حضوری سرویس را داشته باشد ،شرکت حداکثر ظر مدت  48ساعت پس از اعال آمرادگی تحویرل سررویس
به مشترک ،سرویس را به صورت حضوری ن ب و راه اندازی و دایر کرده و تحویل دهند و شرکت متعهد است شرروع قررارداد را از تراریخ امضراص صورتجلسره ن رب توسرط مشرترک
محاسبه نماید .اگر مشترک در این مدت شرایط و محیط را برای ن ب و مراجعه حضوری کارشناس آماده ننمایرد ،زمران دایرری سررویس  48سراعت پرس از اعرال آمرادگی تحویرل
سرویس از سوی شرکت در نظر گرفته می شود.
 )4-3در صورتی که مشترک درخواست اعما کارشناس ن ب و تحویل حضوری سرویس را نداشته باشد ،باید حداکثر ظر مدت  48ساعت پس از اعال آمادگی تحویل سررویس بره
مشترک و تحویل نا کاربری و کلمه عبور و اطالعات الز از سوی شرکت به مشترک ،ارتباط با شب ه شرکت را برقرار نماید ،در صورت عد انجا این امر در زمان اشاره شرده توسرط
مشترک ،مبنای زمان دایری سرویس از زمان اعال آمادگی تحویل سرویس از سوی شرکت لحاظ خواهد شد.
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

مهر و امضای مشترک

مهر و امضای آسیاتک

قرارداد فروش اینترنت پرسرعت TD-LTE

صفحه 2 :از 5
کد سندBU-FO-141/07 :

 )5-3هشدار پایان زمان دوره سرویس طبق قرارداد حداقل  10روز قبل از اتما زمان پایان دوره ،توسط شرکت به صورت ال ترونی ی به مشترک اطالع رسانی مری شرود و در صرورت
عد درخواست تمدید از سوی مشترک از طریق پنل کاربری تا  72ساعت پس از پایان مدت زمان قرارداد ،قرارداد فی مابین ،پایان یافته تلقی شده و سرویس جمع آوری مری شرود و
راه اندازی مجدد مشمول زمان و شرایط جدید خواهد بود.
 )6-3برای مشترکینی که در م ان اجاره ای به سر می برند ،این قرارداد تنها تا پایان مدت زمان اجاره ،منعقد می شود .در صورتی که تا  48ساعت قبل از پایان مردت زمران قررارداد،
مشترک اجاره نامه جدید و یا تمدید اجاره نامه قبلی را به شرکت ارایه نماید ،شرکت نسبت به تمدید این قرارداد یا انعقاد قررارداد جدیرد برا مشرترک اقردا مری نمایرد .در غیرر ایرن
صورت قرارداد فی ما بین ،پایان یافته تلقی شده و سرویس جمع آوری می شود.
ماده  : 4مبلغ قرارداد
 )1-4مشترک باید قبل از آغاز بهره برداری از خدمات مندرج در ماده دو ،در ابتدای هرماه یرا دوره همینره خردمات را مطرابق تعرفره هرای م روب کمیسریون و برر اسراس سررویس
درخواستی بپردازد.
 )2-4در صورت عد وجود تعرفه مشتص از سوی کمیسیون برای ارایه برخی ام انات مويوع قرارداد ،تا زمان ت ویب و ارایه آن توسط کمیسیون ،تعرفره آن برر اسراس تعرفره هرای
مشتص ،شفا و بدون تبعیض در بازار ارایه می شود ودر صورتی که کمیسیون تعرفه ای ت ویب کند برای شرکت الز االجراست.
تب ره  :1مطابق م وبات جاری کشور ،مالیات ارزش افموده به کلیع مبالغ همینه های یاد شده ايافه شده و مشترک ملم به پرداخت آن برای هر دوره اشتراک است.
تب ره  :2با پرداخت همینه اشتراک ،این قرارداد با تمدید مجدد از طریق پنل کاربری برای دوره ای حق اشتراک آن پرداخت شده ،برر اسراس شررایط و يروابط جدیرد تمدیرد مری
گردد.
ماده  : 5تعهدات و شرایط کاری شرکت
 )1-5شرکت ارایه یک یا چند مورد خدمات یا تجهیمات را به خرید یک یا چند مورد دیگر مشروط نمی نماید.
 )2-5شرکت متعهد می شود که به همان ترتیب اعالمی در تبلیغات و بازاریابی خود قراردادها را تنظیم کند.
 )3-5شرکت قوانین و مقررات م وب مراجع ذی صالح قانونی مربوط به ارایه خدمات مويوع این قرارداد را از طریق درج در وب سایت در دسترس متاطبران و مشرترکین قررار مری
دهد.
 )4-5شرکت متعهد می شود تمهیدات الز را برای رعایت تعهدات  SLAدر هنگا عملیات شب ه را پیش بینی کند و با اطالع قبلی (حداقل  48ساعت قبرل) زمران Down Time
را تعیین کند .عملیات  Down Timeدر زمان های کم ترافیک ( ساعت  2تا  6صبح) انجا می شود و تعداد آن در ماه حداکثر یک بار می باشد.
 )5-5شرکت متعهد به ارائه و اجرای توافقنامه سطح خدمات ) (SLAمطابق يوابط م وبه شماره ( 177و سرایر م روبات جدیرد مررتبط بعردی) کمیسریون بروده و تمرا بنردهای
توافقنامه سطح خدمات ) (SLAاز زمان امضای قرارداد و تحویل سرویس قابل اجرا می باشد.
 )6-5شرکت متعهد می شود تا پایان دوره اشتراک خدمت انتتابی ،تغییری در شرایط مقرر در قرارداد نتواهد داد؛ مگر این ه بر اساس اعال سازمان مجبور به اعمرال تغییررات باشرد
که در این مورد نیم شرایط جدید باید به اطالع مشترک برسد و ت میم گیری در خ وص ادامه یا فسخ قرارداد در اختیار مشترک باشد.
 )7-5شرکت در قبال ت میمات مراجع ذی الح و تغییرات در قوانین و مقررات مؤثر بر این قرارداد مسئولیتی ندارد.
 )8-5چنانچه به تشتیص شرکت ،اصالحات یا ایجاد تغییرات در متن قرارداد يروری باشد ،پس از تائید سازمان ،حداقل  14روز قبل از الز االجررا شردن نسربت بره تحویرل نسرته
کتبی و یا ال ترونی ی به مشترک اقدا نموده و مشترک در طی مدت مذکور می تواند اعترايات خود را به صورت کتبی و یا ال ترونی ری از طریرق ایمیرل  info@asiatech.irیرا
نمابر به شماره  021-82144522به شرکت اعال نماید.
تب ره  : 1در خ وص قراردادهای قبلی ،شرکت موظف به کسب ريایت مشترکین جهت اعمال تغییرات است.
 )9-5شرکت متعهد می شود تحت هیچ شرایطی به جم در مواردی که قانون و مقررات معین می کند ،مشترکین را از دسترسی به خردمات مويروع ایرن قررارداد محررو یرا محردود
ن ند.
 )10-5شرکت متعهد می شود چنانچه آسیبی مشترکین را از طریق خدمات مويوع قرارداد تهدید کند و از این رخداد آگاه باشد ،نسبت به آگاه سازی مشترکین و ارایره رهنمودهرای
پیشگیرانه به آن ها اقدا کند.
 )11-5شرکت موظف به حفظ محرمانگی داده ها و اطالعات مشترکین و ارتباطات و حریم خ وصی مشترکین است و متعهرد مری شرود بره مشرترکین جهرت صریانت از داده هرا و
اطالعات شت ی شان متناسب با خدمات ارتباطی و فن آوری اطالعات و آسیب های احتمالی ناشی از تهدیدها اطالع رسانی کافی را به عمل آورد.
 )12-5شرکت متعهد می شود که اعمال هرگونه نظارت بر کارکردهای خدمات ،موجب دسترسی غیرمجاز به داده ها و ارتباطات شت ی مشترکین نیسرت و رعایرت مقرررات قرانونی
ناظر به این حوزه المامی است.
 )13-5مشت ات و نرخ خدمات باید به نحو مناسب و با جمییات کامل ،به طور رایگان به اطالع مشترکین رسانده شود.
 )14-5شرکت متعهد به ارایه خدمات دسترسی به اینترنت به مشترک مطابق مويوع قرارداد بوده و در صورت درخواست مشترک مبنی بر ن ب و راه اندازی خدمت ،شررکت موظرف
به ن ب و راه اندازی تجهیمات انتهایی مشترک است .همینه راه اندازی تجهیمات انتهایی طبق م وبه کمیسیون از مشترک اخذ و صورت جلسره تحویرل خردمات مويروع قررارداد برا
مشترک تنظیم می شود.
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

مهر و امضای مشترک

مهر و امضای آسیاتک
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صفحه 3 :از 5
کد سندBU-FO-141/07 :

 )15-5شرکت موظف است داده ها و اطالعات مربوط به شاخص های کیفیت خدمات را تا شش ماه پس از پایان قرارداد مشترکین نگهداری کند ترا ام ران پاسرتگویی بره ادعاهرای
مطرح شده از سوی آنها مبنی بر نبود یا کاستی کیفیت خدمات را داشته باشد.
 )16-5شرکت متعهد است بی وقفه ،به صورت بیست و چهار ( )24ساعت در شبانه روز و هفت ( )7روز در هفته ،خدمات مويوع قرارداد را فراهم نماید و ام انات پشرتیبانی تلفنری از
طریق شماره  1544و پاستگویی به مشترکین خود را به صورت شبانه روزی و در تما ایا هفته و ایا تعطیل فراهم کند.
تب ره  :2پشتیبانی حضوری و رفع عیوب فنی که نیاز به عملیات فیمی ی در مراکم متابراتی یا محل مشترک یا محل ن ب تجهیرمات دارنرد ،در سراعات اداری قابرل بررسری و حرل
است.
 )17-5شرکت متعهد می گردد در صورت بروز اختالل و یا قطع ارتباط حسب گمارش مشترک ،در اسرع وقت نسبت به رفع اش ال اقدا نماید.
 )18-5کلیه سرویس های دارای نشانی های عمومی  IPبه صورت متغیر ) (Dynamicاست و در صورت نیاز بره سررویس هرای دارای نشرانی هرای خ وصری  IPدر هرر زمران برا
پرداخت همینه مربوطه و وجود ام انات و توافق طرفین ،ام ان پذیر است.
تب ره  :3اگر مشترک هنگا تمدید سرویس دارای نشانی خ وصی ، IPنشانی خ وصی  IPقبلی خود را انتتاب ن ند شرکت تعهدی مبنی بر ارایه همان آدرس خ وصری  IPقبلری
ندارد.
 )19-5در مواردی که خرید سرویس با خواست و ريایت مشتری بدون ام انسنجی و تایید کارشناس اعمامری شررکت آسریاتک توسرط مشرترک نهرایی و تحویرل گرردد ،هیچگونره
مسئولیتی مبنی بر عد پوشش دهی و دریافت سرویس با کیفیت مناسب و پایدار متوجه شرکت آسیاتک نتواهد بود.
 )20-5چنانچه مشترک سرویس اولیه خود را در م ان مورد نظر تایید و دریافت نماید  ،پس از هرگونه تغییر م ان (آدرس ،طبقه ،موقعیت شررقی و غربری سراختمان و )...هیچگونره
مسئولیتی مبنی بر عد پوشش دهی و دریافت سرویس با کیفیت مناسب و پایدار متوجه شرکت آسیاتک نتواهد بود.
ماده  : 6تعهدات مشترک:
 )1-6مشترک متعهد می شود با آگاهی کامل از بهای خدمات و نحوه پرداخت همینه ها نسبت به گمینش آنها اقدا کند و به مواعد مقرر در قرارداد پایبند باشد.
 )2-6مشترک متعهد است کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران مرتبط با مويوع قرارداد و دستورالعمل هایی که از سروی مراجرع ذی ربرط صرادر و ابرال شرده و از طریرق
پایگاه اطالع رسانی شرکت یا سایر مبادی ذی ربط اطالع رسانی شده است را رعایت نماید.
 )3-6مشترک متع هد می شود از واگذاری ام انات و تجهیمات متعلق به شرکت به غیر خودداری نماید .در غیر این صورت شرکت مجاز به فسخ خدمات است.
 )4-6هر گونه واگذاری خطوط و لینک ها و مدارا ت ارتباطی پهنای باند و سایر ام انات و خدمات ارائه شده به آن ها به غیر و خارج از روال انتقال امتیاز توسط شرکت و همچنین
توزیع تما یا بتشی از آن ها به صورت عمومی به سایرین (فعالیت مشابه شرکت های اپراتوری) به هر ش ل و تحت هر عنوان ممنوع بوده و مشترکین صرفا مجاز به استفاده از
خطوط و خدمات مذکور توسط خود و یا کارمندان خود در زمان اشتغال به کار یا مأموریت سازمانی می باشند.
تب ره  :1ارایه سرویس به مح لین و یا دانشجویان دانشگاه ها و سایر موسسات آموزشی در زمان حضور آن ها در م ان محل تح یل و منوط به رعایت تمامی موارد بالمانع می
باشد.
تب ره  :2در صورت توزیع درون سازمانی خطوط و خدمات ارایه شده ،ثبت مشت ات هویتی و  CDRو  LOGفعالیت کاربران و ذخیره آن برای مدت حداقل یک سال جهت ارایه
به مراجع ذی صالح يروری است.
 )5-6مسئولیت عواقب هرگونه استفاده سوص و مغایر با قوانین و مق ررات از خطوط و خدمات ارایه شده صرفا بر عهده مشترکین و صاحب امتیاز آن ها است.
 )6-6مشترکین مجاز به انتقال ترافیک خطوط تلفن از بسترهای دیتا و اینترنت واگذار شده نمی باشند.
تب ره  :3این محدودیت خطوط تلفن داخلی ) (PBXسازمان ها و شرکتها و مؤسسات را در محدوده ساختمان و شب ه محلی در بر نمی گیرد.
 )7-6در صورت نیازمندی برخی از مشترکین حقوقی جهت توزیع اینترنت در م ان های عمومی (از قبیل پارکها ،مراکم تفریحی ،فرودگاه ها ،ترمینال های مسافر بری و  ) ...با
استفاده از بستر  WIFIو یا هر روش دیگر ،الز است این اقدا تحت مسئولیت و مدیریت شرکت به متولیان اماکن فوق صورت پذیرفته و در مراحل طراحی و اجرا نیم هماهنگی
الز بین شرکت جهت تامین پیوست کنترلی ،اعمال سیاست های امنیتی و همچنین نحوه احراز هویت ،ثبت و ذخیره مشت ات و  LOGفعالیت کاربران به عمل آید .در غیر
این ورت این عمل تتلف بوده و کلیه مسئولیت ها و تبعات آن به عهده مشترک خواهد بود.
 )8-6بدیهی است شرکت می تواند در صورت مشاهده و اطالع از موارد تتطی از مفاد بندهای  5-6تا  7-6توسط مشترک نسبت به صدور اخطار با مهلت  10روزه جهت رفع موارد
تتلف اقدا نموده و در صورت عد رفع تتلف ملم به قطع خطوط و توقف ارائه سرویس تا زمان رفع موارد تتلف و همچنین معرفی مشترک خاطی به مراجع ذی الح است.
 )9-6مشترک متعهد می شود در صورت تغییر مشت ات تماس (نشانی ،شماره تلفن و آدرس پست ال ترونی ی) ،اطالعات جدید خود را به شرکت اطالع دهد ،در صورت عد اطالع
رسانی و بروز هر گونه مش لی در برقراری تماس با مشترک ،مسئولیت عد اطالع از مواردی که متضمن اطالع رسانی است ،بر عهده مشترک خواهد بود.
 )10-6مشترک موظف است پس از اولین ارتباط با شب ه شرکت ،نسبت به تغییر رمم ورود سرویس خود اقدا نماید و حفاظت از سیستم ها و اطالعات سمت مشترک بر عهده
خودش است و مشترک باید از نا کاربری و رمم عبور به نحو مناسب نگهداری نماید.
 )11-6به منظور ت ریم ارباب رجوع تمامی م المات برقرار شده با مشترک يبط می شود و در صورتی که مشاهده رفتار نابهنجار و یا الفاظ خارج از عر جامعه از سوی کارکنان
شرکت و یا مشترک ،دو طر حق مستند قراردادن م المه يبط شده و پیگیری مويوع مطابق قوانین کشور را دارند.
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صفحه 4 :از 5
کد سندBU-FO-141/07 :

 )12-6خرید مود از شرکت اجباری نمی باشد و مشترک می تواند از مود های استاندارد استفاده کند ،ولی به مشترکین پیشنهاد می شود از ی ی از انواع مود های مورد توصیه
شرکت استفاده نمایند.
تب ره  :4خدمات پس از فروش مود هایی هم که از شرکت خریداری شده است به عهده گارانتی کننده مح ول می باشد و مسئولیت آن از عهده شرکت خارج است.
 )13-6کلیه م اتبات شرکت با مشترک شامل صورت حساب دوره و مانند آن ها از طریق پنل کاربری و یا سایر طرق اطالع رسانی از قبیل پیامک یا نشانی پست ال ترونیک انجا
خواهد شد .مشترک تایید می کند که اطالعات متعلق به ایشان که در فر درخواست سرویس درج گردیده ،صحیح است و تبعات انع اس اطالعات ناصحیح بر عهده نا برده خواهد
بود.
 )14-6در صورتی که مشترک در محل استفاده از سرویس مستاجر باشد و به هر دلیلی اقدا به تتلیه آنجا نماید ،باید مراتب را به شرکت اطالع داده تا نسبت به قطع سرویس اقدا
شود ،در غیر این صورت کلیه مسئولیت های حاصل از آن بر عهده مشترک است.
ماده  : 7شرایط فسخ قرارداد
 )1-7مشترک در صورت تمایل به ان را از دریافت خدمات ،می بایستی با ارایه درخواست  ،به فسخ قرارداد اقدا نماید و شرکت م لف است حداکثر ظر مدت یک هفتره از تراریخ
اعال فسخ مشترک  ،اقدامات الز را بعمل آورد  .بدیهی است در صورت درخواست فسخ یک طرفه از سوی مشترک قبل از پایان قرارداد همینه پرداختی مربروط بره ایرن قررارداد بره
مشترک عودت داده نتواهد شد .همچنین فسخ و یا اتما قرارداد به هر دلیل ،به هیج وجه رافع مسئولیت های مشترک در خ وص تعهدات وی در طول مدت زمران اعتبرار نبروده و
باید پاستگوی موارد استفاده غیر مجاز در طول مدت زمان قرارداد فسخ شده باشد.
 )2-7چنانچه شرکت نتوانسته باشد نسبت به ارایه خدمات با معیارهای مورد نظر این قرارداد( مانند و نه محدود به تعهدات  )SLAاقدا نماید ،مشترک می تواند نسربت بره اعرال فسرخ قررارداد و اخرذ
همینه اقدا نماید و شرکت پس از بررسی مويوع و در صورت تایید ،ظر یک هفته از تاریخ اعال فسخ مشترک ،نسبت به تسویه حساب با وی اقدا نماید.

ماده  : 8رسیدگی به ش ایت ها
مشترک می تواند در صورت داشتن ش ایت ،به وب سایت شرکت به آدرس  www.asiatech.irمراجعه و ش ایت خود را در سامانه شر ایات ثبرت نمایرد و یرا برا تلفرن سراسرری
" 1544داخلی  4صدای مشتری" تماس بگیرد .در صورت بروز هر گونه اختال بین طرفین قرارداد و عد رفع مش ل از طریق مذاکره و گفتگوی دوجانبه ،مشترک می تواند مويروع
را به سازمان از طریق مراجعه به سایت  www.195.irیا تماس با تلفن گویای  195با شماره پیامک  600195و یرا آدرس ایمیرل  195@ict.gov.irمرنع س و اقردا بره ثبرت
ش ایت نماید.
الز به ذکر است پس از ثبت درخواست از طریق سایت شرکت و سازمان ،سیستم یک شماره پیگیری در اختیار مشترک قرار داده که مشترک می تواند از طریق لینرک هرای مرذکور
پیگیری های الز را انجا دهد.
ماده  : 9ويعیت ايطراری
 - )1-9ويعیت ايطراری پیش بینی نشده و غیرقابل پیشگیری تنها در صورتی از شرکت و مشترک سلب مسئولیت می کند که فرا ارادی باشد.
 )2-9در صورت بروز وقفه غیر مجاز در ارایه خدمات ،شرکت می بایست بی درنگ ،کلیه اقدامات يروری بررای اعراده دسترسری بره خردمات و بره حرداقل رسراندن پیامردهای عرد
دسترسی مشترکین به خدمت را انجا دهد.
 )3-9در صورت بروز ويعیت ايطراری ،شرکت همممان با انجا کلیه اقدامات يروری می بایست نسبت به اطالع رسانی آنی به مشترکین اقدا نماید.
 )4-9عد ام ان انجا تعهدات مويوع قرارداد توسط شرکت که به موجب وقوع بالیای طبیعی که ناشی از عد رعایرت اسرتانداردهای ایمنری در تأسریس و ن رب و بهرره بررداری از
تجهیمات شب ه باشد ،مشمول این ماده نمی شود و به عنوان ق ور از تعهدات شرکت تلقی خواهد شد.
ماده  : 10کلیات قرارداد
کلیات قرارداد این قرارداد در  10ماده و در  2نسته تنظیم ،امضا و مبادله گردید که هر نسته ح م واحد را دارا می باشد.
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قرارداد فروش اینترنت پرسرعت TD-LTE

شرکت ........................................

شرکت انتقال دادههای آسیاتک

نا و نا خانوادگی............................. :

نا و نا خانوادگی :محمدعلی یوسفیزاده

سمت........................... :

سمت :مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

مهر و امضاص

مهر و امضاص

نا و نا خانوادگی............................. :

نا و نا خانوادگی :عبدالمحمد بیدختی نژاد

سمت........................... :

سمت :نایب رییس هیئت مدیره

امضاص

امضاص
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