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 مه تعالی بس
 

بین   قرارداد  دادهشرکت  این  آسیاتك انتقال  ثبت:    های  شماره  بهره  216971به  و  ایجاد  پروانه  ارتباطات  دارنده  شبکه  از     شماره   به   ( FCP)ثابت  برداری 

و ارتباطات رادیویی از سازمان تنظیم    100-94-16 تاریخ    10)با اعتبار    مقررات  از    ی مدیر عاملبا    91011200  نمابر   ،info@asiatech.ir رایانامه   ، (10/08/1394سال شمسی 

به  باشد،  دارای حق امضاء می  01/05/1399  مورخ   139930400901044348  که مطابق با آخرین روزنامه رسمی به شماره  101012583274با شماره ملی    زاده محمدعلی یوسفی

که از  متقاضی با مشخصات زیر    از یك طرف و  1544  سراسری  شماره   به  ساختمان آسیاتك،  ،1/37، خیابان میر عماد، نبش کوچه دوازدهم، پالک د مطهرییابان شهیتهران، خنشانی  

 شود.  از طرف دیگر با شرایط ذیل منعقد می شوداین پس مشترک نامیده می

 مشخصات مشترک: )شخص حقیقی یا حقوقی( 

 --------------رعاملینام نماینده /مد  - -----------/شماره ثبت   یبه کد مل  ---------------------/ شرکت   آقای /خانم

 ------------شماره تلفن همراه: 

 --------------------------:و اقامتگاه اصلی   ------------------------------------نشانی مکان دریافت خدمت

 تاریخ تولد :  /  /        ----------------میزان تحصیالت:   --------------- نامه )ایمیل ( :ا یا ر  --------------شماره تلفن ثابت: 

 --------شغل : 

 

 تعاریف:  -1ماده 

 ارتباطات  اتکمیسیون تنظیم مقرر  :کمیسیون -1-1

 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی  :سازمان -2-1

   به شرح مشخصات باال  های آسیاتكانتقال دادهشرکت  :شرکت -3-1

 نماید.ت که به عنوان کاربر نهایی به موجب این قرارداد از خدمات موضوع قرارداد استفاده میشخص حقیقی و یا حقوقی اس  هر مشترک: -4-1

انجام تست   مصرف،، ریز هاصورتحساب  ،هایرسان اطالع دسترسی بهکه باشد می asiatech.irmy. به آدرس درگاه خدمات برای مشترک  :کاربری، حساب کاربریل  پن -5-1

 است.   ریپذ از طریق آن امکانشارژ و تمدید سرویس ،  سرعت

   باشد.کلیه تجهیزات و خطوط ارتباطی که تحت مالکیت شرکت می: شبکه شرکت -6-1

 . تحویل و راه اندازی سرویس مشترک و برقراری ارتباط با شبکه شرکت دایری سرویس: -7-1

 . شرکت توسط مشترک  به  خدمات یارایه برای   شده  توافق زمان  مدت :اشتراک دوره -8-1

 . شودهای شبکه استفاده میمنظور اتصال بین گرهکند و به پیدا میای اختصاص های رایانهچسب عددی است که به تجهیزات شبکه: نشانی پروتکل اینترنت، برIPنشانی   -9-1

 که در شبکه جهانی اینترنت قابل مسیریابی هستند. IPهای نشانی :IP عمومیهای نشانی -10-1

 .اطالعات( در نظر گرفته شده است که ملی ها و شبخصوصی )مانند شبکه داخلی سازمان هایاست که برای شبکه IPهای ای از نشانیبازه :IP  خصوصیهای نشانی -11-1

به مشترک    ( ل یتحو جلسه صورت  مطابق) آن نقطه شرکت خدمات خود را در  ، اعالم مشترک در زمان ثبت نام سرویس حجمبر اساسمحلی که : مکان دریافت خدمت -1-12

   .دهدتحویل می

 .باشدمیجهت دریافت مکاتبات سوی مشترک به شرکت   الم شده ازمحل سکونت، اع  به معنای مشخصات آخرین نشانی   :اصلیاقامتگاه  -13-1

 باشد. می  روز هفته 7ساعته و در  24صورت جهت ارتباط با پشتیبانی به  91010000و  1544 شماره تماس :پشتیبانی شماره  -14-1

 w.asiatech.irwwبه نشانی    شرکتسایت رسمی  :شرکت وب سایت -15-1

16-1-  LTE-TD: ثابت  4سیم نسلفناوری اینترنت بی- m EvaluationrLong Te-Time division 

 . نمایدمی  فراهم را LTE-TD شبکه  خدمات  به  دسترسی امکان که( CPE( مشترک  سمت تجهیزات  از است  بارت ع :LTE-TD مودم -1-17

 . کند استفاده شده  تعیین  زمان  مدت در است  نتوانسته مشترک که شودمی گفته اطالعات از  مشخصی حجم  به  4 نسل  بتاث پرسرعت  اینترنت تا خدم در :ترافیک یمانده -1-18

 

 : موضوع قرارداد 2ه ماد

 .شتیبانی مرتبط با آنپ ارایه خدمات همچنین  و  فرم درخواست سرویسمندرج در  با نرخ بیت  TD-LTE بستر شبکه   قی از طر 4 نسلسرعت ثابت   پر نترنت یا برقراری  از  عبارتست

 کارت دیگر وجود ندارد.  کارت به سیمانتقال سرویس از یك سیم :1 تبصره

 .اشدبیم ر یپذامکان  هیاول  نصب  محل در  تنها  یبان یپشت خدمات  هی ارا :2 تبصره

 . ندارد وجود  کارتمیس شماره  همان  هی ارا امکان کارت میس  شدن وب یمع صورت  در :3 تبصره

 ان قرارداد : مدت زم3ماده 

mailto:info@asiatech.ir
http://www.cra.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=2e897696-bb9c-49ea-9ead-332ba5c459fb
http://www.asiatech.ir/
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     یابد.آغاز و تا زمان خاتمه سرویس انتخابی مشترک ادامه می شرکت برای مشترک توسط زمان دایری سرویس این قرارداد از  -3-1

سرویس    دگی تحویلاعالم آماپس از    ساعت   72مدت  و تحویل حضوری سرویس را داشته باشد، شرکت حداکثر ظرف    درخواست اعزام کارشناس نصب مشترک    که در صورتی  -3-2

و شرکت متعهد است شروع قرارداد را از تاریخ امضاء صورتجلسه نصب توسط مشترک    دهدو تحویل می  )دایر( کرده  اندازیه  به مشترک، سرویس را به صورت حضوری نصب و را

و محیط این مدت شرایط  اگر مشترک در  نماید.  زمانما نن  آماده  کارشناس  مراجعه حضوری  و  نصب  برای  را  محاسبه  تحویل    72  دایری سرویس  ید،  آمادگی  اعالم  از  ساعت پس 

ساعت    72درخواست اعزام کارشناس نصب و تحویل حضوری سرویس را نداشته باشد، باید حداکثر ظرف مدت  که مشترک شود، در صورتیگرفته می نظر  یس از سوی شرکت در سرو

در صورت عدم انجام این امر در زمان    الزم از سوی شرکت به مشترک، ارتباط با شبکه شرکت را برقرار نماید،  ات پس از اعالم آمادگی تحویل سرویس به مشترک و تحویل اطالع 

   اشاره شده توسط مشترک، مبنای زمان دایری سرویس از زمان اعالم آمادگی تحویل سرویس از سوی شرکت لحاظ خواهد شد.

-به مشترک اطالع رسانی مییا درج در پنل کاربری   طریق پیامك از   شرکتزمان پایان دوره، توسط  از اتمام  قبل روز  10ل قرارداد حداق بقهشدار پایان زمان دوره سرویس ط -3-3

فی ما    ساعت پس از پایان مدت زمان قرارداد، قرارداد   72تا  تلفن، ایمیل و یا به صورت کتبی  تماس  کاربری،  پنل    طریقاز    شود و در صورت عدم درخواست تمدید از سوی مشترک 

 بود.راه اندازی مجدد سرویس مشمول زمان و شرایط جدید خواهد   شود وآوری میسرویس جمع پایان یافته تلقی شده و ،بین

زمان قرارداد،    پایان مدتساعت قبل از    48شود. در صورتی که تا  اجاره، منعقد میبرند، این قرارداد تنها تا پایان مدت زمان  ای به سر میبرای مشترکینی که در مکان اجاره  -3-4

  بر اساس شرایط و ضوابط جدید   د با مشترک مشترک اجاره نامه جدید و یا تمدید اجاره نامه قبلی را به شرکت ارایه نماید، شرکت نسبت به تمدید این قرارداد یا انعقاد قرارداد جدی 

   .شودآوری میده و سرویس جمعغیر این صورت قرارداد فی ما بین، پایان یافته تلقی ش  نماید. در اقدام می

  ی دوره  ترافیك   یمانده   است   توضیح   به   الزم   .وجود دارد  جدید  ضوابط   و  شرایط   اساس   بر   و   یکاربر  پنلاز طریق    طرفین   توافق  با امکان تمدید    قرارداد،  زمان   مدت  اتمام   از   پس   -3-5

  د.یابنمی انتقال  جدید  اشتراک یدوره به   قبل اشتراک

 

 رارداد: مبلغ ق4ماده 

از طریق درگاه پرداخت الکترونیکی   سرویس درخواستیبراساس ا رهزینه خدمات یا دوره  در ابتدای هر ماه  ، 2برداری از خدمات مندرج در ماده ه مشترک باید قبل از آغاز بهر  -4-1

  پرداخت نماید. صورت نقدبهدر پنل کاربری واریز و یا 

 است. ون یسیمصوب کم یهابراساس تعرفه  های مربوطهزینه/هزینه ،کند نییتع مذکور  خدمات یبرا یاتعرفه ،ونیسیکه کم یورتدرص :1تبصره 

 . باشدمیرداخت آن ملزم به پ اضافه شده و مشترکمذکور کلیه مبالغ ارزش افزوده به  بر ، مالیات کشورمطابق مصوبات جاری  :2تبصره 

 .گرددمی تمدیدشرایط و ضوابط جدید اساس بر   شده،  پرداخت آن اشتراک  حق  که  ای هدور برایقرارداد  این  اشتراک، هزینه پرداخت با    -4-2

تجهیزات انتهایی را عالوه بر هزینه اشتراک   ی اندازراههای مربوط به مشترک نیازمند حضور نماینده شرکت برای نصب سرویس در محل موردنظر باشد، باید هزینه که یدرصورت -4-3

قبل از   نکهیمنوط به ا  در زمان عقد قرارداد پرداخت نماید. ، (شود می تصویب آینده در که  مصوباتی سایر  یا  و)  کمیسیون 30/08/1400ورخ م 326جلسه  5مصوبه شماره در چارچوب 

 شود.  ه یارا   یانجام کار به مشترک اعالم شده و در قبال اخذ هزینه، رسید به و نه یاعزام کارشناس هز

 

 کتشر: تعهدات 5ماده 

پارامترهای  مطابق با  ،مشترک ضایمورد تقا ی نقطه از امکان ارایه سرویس با کیفیت مطلوب درواست مشترک و ارایه مدارک به شرکت، شرکت اطمینان الزم را از درخ پس  -5-1

روز پس از دریافت مدارک و   3رف مدت داکثر ظ سرویس ح اندازی  حاصل نموده و پس از آن نسبت به دریافت مبلغ و راه( SLAنامه سطح خدمات ) توافق کیفیت خدمت مندرج در 

 کند.تحویل تجهیزات اقدام می

 .دی نماییا چند مورد خدمات یا تجهیزات را به خرید یك یا چند مورد دیگر مشروط نم  یك ارایه شرکت  -5-2

 ند. قراردادها را تنظیم ککه به همان ترتیب اعالمی در تبلیغات و بازاریابی خود  استشرکت متعهد  -5-3

در دسترس مخاطبان و مشترکین قرار   شرکت   تی ساوبقانونی مربوط به ارایه خدمات موضوع این قرارداد را از طریق درج در   صالحیذقوانین و مقررات مصوب مراجع شرکت  -5-4

  .دهدیم

  ،ساعت قبل( 48اطالع قبلی )حداقل  کند و با  ینیب شیپ  شبکهعملیات  در هنگام (SLA)  نامه سطح خدمات توافق تمهیدات الزم را برای رعایت تعهدات استشرکت متعهد  -5-5

 است.باركیو تعداد آن در ماه حداکثر    شودیصبح( انجام م  6تا  2ساعت کم ترافیك )  یهادر زمان Down Time را تعیین کند. عملیات Down Time زمان 

بعدی( کمیسیون بوده و  مرتبط  )و سایر مصوبات جدید  177مطابق ضوابط مصوبه شماره مورد تایید سازمان و ( SLA)  نامه سطح خدمات ه و اجرای توافقیارا شرکت متعهد به  -5-6

 باشد. می  اجراتحویل سرویس قابل زمان امضای قرارداد واز ( SLA)نامه سطح خدمات تمام بندهای توافق

 اقدام نماید.  SLA یدات الزم برای تحقق تعهدات تمه بینیقبل از ارایه خدمات به مشترک، نسبت به پیش است شرکت متعهد  -5-7

مگر اینکه بر اساس اعالم سازمان مجبور به اعمال تغییرات باشد که   ؛تا پایان دوره اشتراک خدمت انتخابی، تغییری در شرایط مقرر در قرارداد نخواهد داد استشرکت متعهد  -5-8

 در خصوص ادامه یا فسخ قرارداد در اختیار مشترک باشد. یریگمیبرسد و تصم مورد نیز شرایط جدید باید به اطالع مشترک  نی در ا

 . ین قرارداد مسئولیتی نداردشرکت در قبال تصمیمات مراجع ذیصالح و تغییرات در قوانین و مقررات مؤثر بر ا  -5-9
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نسبت به تحویل نسخه  االجرا شدن روز قبل از الزم 14از تائید سازمان، حداقل  اصالحات یا ایجاد تغییرات در متن قرارداد ضروری باشد، پس ، چنانچه به تشخیص شرکت -5-10

   اعالم نماید. به شرکت  8های اعالم شده در ماده از یکی از روشت خود را اعتراضا  تواندیکتبی و یا الکترونیکی به مشترک اقدام نموده و مشترک در طی مدت مذکور م

 یت مشترکین جهت اعمال تغییرات است.ی، شرکت موظف به کسب رضا های قبلدر خصوص قرارداد :1 تبصره

 .، مشترکین را از دسترسی به خدمات موضوع این قرارداد محروم یا محدود نکندکندیمدر مواردی که قانون و مقررات معین  جز بهتحت هیچ شرایطی   استمتعهد  شرکت  -5-11

مشترکین و ارایه   ی سازنسبت به آگاه  ،از این رخداد آگاه باشدشرکت یق خدمات موضوع قرارداد تهدید کند و طر از  ی مشترکین را چنانچه آسیب استشرکت متعهد  -5-12

  .ها اقدام کند رهنمودهای پیشگیرانه به آن

ها و اطالعات  جهت صیانت از دادهترکین به مش  شودیها و اطالعات مشترکین و ارتباطات و حریم خصوصی مشترکین است و متعهد مشرکت موظف به حفظ محرمانگی داده -5-13

 آورد.به عمل  شرکت  سایتوباز طریق کافی را   یرسان احتمالی ناشی از تهدیدها اطالع ی هابیاطالعات و آس یآورشان متناسب با خدمات ارتباطی و فنشخصی

ها و ارتباطات شخصی مشترکین نیست و رعایت مقررات قانونی ناظر  به داده  زجا رمیدسترسی غکه اعمال هرگونه نظارت بر کارکردهای خدمات، موجب  استشرکت متعهد  -5-14

 به این حوزه الزامی است.

 طور رایگان به اطالع مشترکین رسانده شود. مشخصات و نرخ خدمات باید به نحو مناسب و با جزییات کامل، به -5-15

موظف  شرکت خدمت،  یاندازوع قرارداد بوده و در صورت درخواست مشترک مبنی بر نصب و راهک مطابق موضرنت به مشترخدمات دسترسی به اینت ارایه متعهد به شرکت  -5-16

 تجهیزات انتهایی مشترک است.   ی اندازبه نصب و راه

د تا امکان پاسخگویی به ادعاهای  کن ن نگهدارییقرارداد مشترکماه پس از پایان  سهکیفیت خدمات را تا   یهاها و اطالعات مربوط به شاخصشرکت موظف است داده -5-17

   .ها مبنی بر نبود یا کاستی کیفیت خدمات را داشته باشدشده از سوی آنمطرح

از  تلفنی  ( روز در هفته، خدمات موضوع قرارداد را فراهم نماید و امکانات پشتیبانی7روز و هفت)( ساعت در شبانه24)چهار و ستیب  صورت  ، بهوقفهیشرکت متعهد است ب  -5-18

 و در تمام ایام هفته و ایام تعطیل فراهم کند.  یروزشبانه صورت پاسخگویی به مشترکین خود را به و 1544 شمارهطریق  

 .تاس و حل  یبررس در ساعات اداری قابل ، دارندیا محل نصب تجهیزات  فنی که نیاز به عملیات فیزیکی در محل مشترکپشتیبانی حضوری و رفع عیوب  :2 تبصره

 در صورت بروز اختالل و یا قطع ارتباط حسب گزارش مشترک، در اسرع وقت نسبت به رفع اشکال اقدام نماید. استمتعهد  شرکت  -5-19

  پرداخت با   در هر زمان IP خصوصی  هایهای دارای نشانیو در صورت نیاز به سرویس است (Dynamic) صورت متغیر  بهIP  عمومی هاینشانیدارای   یهاکلیه سرویس -5-20

 .استپذیر  وجود امکانات و توافق طرفین، امکان و در چارچوب مصوبات کمیسیون هزینه مربوط 

 .ندارد تنظیمات انجام شده را و قبلی IPشرکت تعهدی مبنی بر ارایه همان  ننماید، قبلی خود را انتخاب    IPهنگام تمدید سرویس،  ،خصوصی IP مشترک دارای  اگر :3 تبصره

رسانی خود منتشر کند و در هنگام تماس  اندازی تجهیزات انتهایی )مودم( را به صورت شفاف و بدون اخذ هزینه از طریق پایگاه اطالعاست نحوه نصب و راه موظف  شرکت  -5-21

 .جهیزات انتهایی در محل مشترک اقدام کندازی تاند مشترک با مرکز تماس پشتیبانی، راهنمایی الزم را ارایه و در صورت درخواست مشترک، برای اعزام کارشناس و نصب و راه

 

 : تعهدات مشترک6ماده 

 ها اقدام کند و به مواعد مقرر در قرارداد پایبند باشد. آن نش یگز نسبت به ،هانهیکامل از بهای خدمات و نحوه پرداخت هز  با آگاهی  است مشترک متعهد   -6-1

شده و از طریق پایگاه  صادر و ابالغ ربطیکه از سوی مراجع ذ ییهای اسالمی ایران مرتبط با موضوع قرارداد و دستورالعملجمهورکلیه قوانین و مقررات  است مشترک متعهد   -6-2

 . شده است را رعایت نماید  یرسان اطالع ربطییا سایر مبادی ذی شرکت رسان اطالع

   مجاز به فسخ خدمات است. شرکتنماید. در غیر این صورت غیر خودداری   به خدمات موضوع قرارداد،واگذاری از  است مشترک متعهد   -6-3

و همچنین  شرکت به غیر و خارج از روال انتقال امتیاز توسط  مشترک شده به و مدارات ارتباطی پهنای باند و سایر امکانات و خدمات ارائه  ها نكیهرگونه واگذاری خطوط و ل -6-4

صرفاً مجاز به استفاده از خطوط    حت هر عنوان ممنوع بوده و مشترکهای اپراتوری( به هر شکل و ته سایرین )فعالیت مشابه شرکتصورت عمومی ب  به هاآنتوزیع تمام یا بخشی از 

 . استسازمانی(  تی و خدمات مذکور توسط خود و یا کارمندان خود )در زمان اشتغال به کار یا مأمور 

-می بالمانع  موارد تمامی  رعایت  به  منوط و تحصیل محل  مکان در ها آن حضور  زمان  در آموزشی  موسسات سایر   و هادانشگاه دانشجویان یا  و  آموزاندانش به  سرویس ارایه :1تبصره 

 باشد. 

ه  ی را جهت ا شش ماه  مدت حداقل  یآن برا رهیکاربران و ذخ ت یفعال LOGو  CDRو   یتیثبت مشخصات هو ،ه شدهیخطوط و خدمات ارا  یدرون سازمان ع یدر صورت توز :2 تبصره

 است.  یصالح ضرور یبه مراجع ذ

   است. مشترکصرفاً بر عهده   شده هیمسئولیت عواقب هرگونه استفاده سوء و مغایر با قوانین و مقررات از خطوط و خدمات ارا  -6-5

 . باشندیشده نم واگذار   نترنت یا  و تاید یاز بسترها خطوط تلفن  كی مجاز به انتقال تراف ن یمشترک -6-6

 .ردیگینم ها و مؤسسات را در محدوده ساختمان و شبکه محلی در بر ها و شرکت( سازمانPBXمحدودیت خطوط تلفن داخلی )  این :3تبصره 

( با استفاده  ...و یبر مسافر ی هانالیترم ،هافرودگاه ، یحیمراکز تفر ،هاپارک لیقباز ) ی عموم یهادر مکان نترنتیا  عیجهت توز  ی حقوق نیاز مشترک یبرخ ی ازمندیدر صورت ن  -6-7

  بین  الزم هماهنگی نیز  اجرا و طراحی  مراحل در  و پذیرفته صورت  فوق  اماکن متولیان  شرکت به مسئولیت و مدیریت  تحت اقدام  ن یالزم است ا  ، گریهر روش د ای و  WIFIاز بستر 
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در غیراینصورت این   آید. به عمل  کاربران  فعالیت LOG  و مشخصات خیره ذ و ثبت هویت، احراز  نحوه همچنین امنیتی و  هایسیاست اعمال کنترلی،  پیوست تامین  جهت شرکت 

 ها و تبعات آن به عهده مشترک خواهد بود. عمل تخلف بوده و کلیه مسئولیت

روزه جهت رفع موارد   10هلت مشترک نسبت به صدور اخطار با م  توسط  7-6 و 3-6بندهای در صورت مشاهده و اطالع از موارد تخطی از مفاد  تواند یبدیهی است شرکت م  -6-8

 ه سرویس تا زمان رفع موارد تخلف و همچنین معرفی مشترک خاطی به مراجع ذیصالح است. ی اراتوقف  قطع خطوط و به  مجاز ، تخلف اقدام نموده و در صورت عدم رفع تخلف

و بروز هرگونه    ی رسان اطالع دهد، در صورت عدم اطالع شرکت را به   موارددر صورت تغییر مشخصات تماس )شماره تلفن و آدرس پست الکترونیکی(،  است مشترک متعهد   -6-9

  است، بر عهده مشترک خواهد بود.ی رسان مشکلی در برقراری تماس با مشترک، مسئولیت عدم اطالع از مواردی که متضمن اطالع

.  باشدیقرارداد م نی اوراق مربوط به ا ا یشده و محل ابالغ هر گونه اخطار   ی وی تلق ینون ، اقامتگاه قادرخواست سرویساعالم شده در فرم   یکه نشان  داردیم ماعال  مشترک -6-10

 . دهد رییتغ رانیا  یاسالم ی در قلمرو جمهور یامانات پست رهی دا ا ی یصندوق پست یستثنابه ا  ی گرید  ینشانی خود را به هر نشان  یا الکترونیکی، با ارسال کتبی تواند یمشترک م

ها و اطالعات سمت مشترک بر عهده  به تغییر رمز ورود سرویس خود اقدام نماید و حفاظت از سیستم  ف است پس از برقراری اولین ارتباط سرویس، نسبتمشترک موظ -6-11

مجاز از کلمه عبور و یا حساب مشترک،  ت اطالع از افشاء یا استفاده غیرنحو مناسب نگهداری نماید. مشترک باید در صورخودش است و مشترک باید از نام کاربری و رمز عبور به  

    اطالع دهد. شرکتمراتب را به  

مشاهده رفتار نابهنجار و یا الفاظ خارج از عرف جامعه از سوی کارکنان شرکت و   تو درصور  شودیرجوع تمامی مکالمات برقرارشده با مشترک ضبط م منظور تکریم ارباببه  -6-12

 دارند.  شده و پیگیری موضوع مطابق قوانین را  ن مکالمه ضبط دو طرف حق مستند قرارداد  ، یا مشترک

  رفتار   مشاهده صورت  در، ها را به عمل آوردرعایت حقوق آن ،در نحوه برخورد با کارشناسان شرکت (قانون مجازات اسالمی  608ماده )مطابق با  ترک متعهد استمش: 4 تبصره

   .کرد خواهد  برخورد  یخاط  با  ن یقوان  با   مطابق شرکت ترک، مش ی از عرف جامعه از سو  خارج الفاظ  ای  و  نابهنجار

در صورتی که   ،استفاده کندسایت شرکت( )قابل دسترس در وبشرکت  مورد تایید  استاندارد  TD-LTE هایاز مودمباید  و مشترک  باشدخرید مودم از شرکت اجباری نمی -6-13

 .  نخواهد داشت  قبال مشترکدر  یتیمسئول شرکت، نباشد شرکت های ستمیبا س  استفاده شده توسط مشترک سازگارتجهیزات 

از طریق پنل کاربری و یا سایر طرق اطالع رسانی از قبیل پیامك یا نشانی پست  به صورت کتبی یا ها حساب دوره و مانند آن کلیه مکاتبات شرکت با مشترک شامل صورت -6-14

ت و تبعات  درج گردیده، صحیح اس سرویسکند که اطالعات متعلق به ایشان که در فرم درخواست اهد شد. مشترک تایید میانجام خو  که در این قرارداد درج گردیده الکترونیك

  انعکاس اطالعات ناصحیح بر عهده نام برده خواهد بود.

  س یسرو  تیفیک رییدرخصوص تغ یتیآن، شرکت مسئول ی ن ساختمان و ...( و عدم اطالع رسا یو غرب  یشرق ت یخدمت )آدرس، طبقه، موقع افت ی مکان در رییتغ در صورت -6-15

 . داشت نخواهد باشد، یکه خارج از کنترل آن م یدر موارد ی اضطرار یهاسیبه سرو   یقطع دسترس  ایاختالل   نیو همچن ی و جو یی ایجغراف  طیمتاثر از شرا 

از سوی   سی سرو  افت ی درخواست تداوم در  و یکاربر پنل در  آدرس  ثبت و اعالمو  ی حقوق نیمحل کار مشترک یی جابجا ا ی  یقیمحل سکونت مشترک حق یی جابجا  در صورت -6-16

کند. چنانچه شرکت قادر   هی را در طول دوره به مشترک ارا  سی تا همچنان سرو ردیگتالش خود را به کار  ها تیمحدود  ریو سا  ییا یجغراف هایتی با توجه به محدود  دی شرکت با ،هاآن

مدت زمان قرارداد خواهد بود و   مانده یداد در طول باقرقرا  نی استفاده از خدمات موضوع ا نه یمشترک نباشد، مشترک ملزم به پرداخت هز  د یمحل جد  شده در  ادی  س یسرو  ه یبه ارا 

   .باشدیقابل عودت م  ریغ یمبالغ پرداخت

 رسانی شده است.  قبل از انعقاد قرارداد نیز اطالعرک ندارد که این موضوع ای سمت مشتهای رایانهشرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال بروز اشکال و اختالل در سیستم -6-17

امکان مراجعه حضوری را   باید مشترک   ، باشد  ریبه محل مشترک برای انجام تست و تعم  شرکتبه مراجعه حضوری  از ین   ،مشترک سی سرو  ت یفیبه منظور رفع مشکل کاگر   -6-18

  باب مسموع نخواهد بود.  نی از ا مشترک ت یشکا  نصورت یا  ریفراهم آورد. در غ

 

 قرارداد فسخ شرایط :7 ماده

مکلف   شرکت به فسخ قرارداد اقدام نماید و  نسبت پنل کاربری  طریق  از  و یا کتبی یا الکترونیکی با ارایه درخواست  یل به انصراف از دریافت خدمات، بایدمشترک در صورت تما  -7-1

بدیهی است در صورت درخواست فسخ یك طرفه از سوی مشترک قبل از    نسبت به تسویه حساب با وی اقدام نماید. عالم فسخ مشترک، از تاریخ ا است حداکثر ظرف مدت یك هفته 

های مشترک در  تئولیهزینه پرداختی مربوط به این قرارداد به مشترک عودت داده نخواهد شد. همچنین فسخ و یا اتمام قرارداد به هر دلیل، به هیج وجه رافع مس ، پایان قرارداد

 مجاز در طول مدت زمان قرارداد فسخ شده باشد. باید پاسخگوی موارد استفاده غیر خصوص تعهدات وی در طول مدت زمان اعتبار نبوده و 

نامه سطح خدمات  توافق مندرج در پارامترهای کیفیت خدمت با مطابق نسبت به ارایه خدمات   یك هفته از تاریخ انعقاد قرارداد مدت  نتوانسته باشد ظرف  شرکتچنانچه   -7-2

(SLA ) به   یشده احتمال  ل یتحو زاتیدر ازای استرداد تجه یمبالغ پرداخت یصورت تمام ن یو در ا اقدام نماید تواند نسبت به اعالم فسخ قرارداد ، مشترک میقدام نمایدا این قرارداد

 .   هد شداعالم به نامبرده مسترد خوا  خیمدت ده روز از تار حداکثر ظرف  مشترک

اتصال، مشترک قادر به   نی اول دییتا  خی کند اما تا هفت روز از تار  دییتوسط نامبرده در زمان ثبت نام( تا  ی که شرکت اتصال مشترک به شبکه را )در آدرس اعالم  یدر صورت -7-3

و   د یاقدام نما   نه یتواند نسبت به اعالم فسخ قرارداد و اخذ هز یاشد، مشترک مترک فعل وی نب ای از فعل    یامر ناش نی استفاده از خدمات موضوع قرارداد در آدرس مذکور نباشد و ا 

 .  دیوی اقدام نما  حساب با  هی اعالم فسخ مشترک، نسبت به تسو  خیهفته از تار  كی شرکت مکلف است ظرف 

 .شودیرا شامل نم یکش و کابل یاندازاهنصب و ر  لیاز قب یجانب ی هانهیقرارداد بوده و هز   نی موضوع ا نهیصرفا شامل هز  هانهیعودت هز :تبصره
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 هاتی:رسیدگی به شکا 8ماده 

ثبت نماید و یا با   شکایاتمراجعه و شکایت خود را در سامانه   ما با  تماس بخش  در www.asiatech.ir آدرس به تواند در صورت داشتن شکایت، به وب سایت شرکت مشترک می

در صورت بروز هرگونه اختالف بین طرفین قرارداد و عدم رفع مشکل از طریق مذاکره و گفتگوی دوجانبه،   ماس بگیرد.ت "هاداتانتقادات و پیشن 4داخلی" 1544ن سراسریتلف

  ict.gov.ir @195  ایمیل و یا آدرس  600195یا شماره پیامك   195یا تماس با تلفن گویای  www.195.ir مراجعه به سایتاز طریق تواند موضوع را به سازمان  می مشترک

 و اقدام به ثبت شکایت نماید.  منعکس 

های مذکور  تواند از طریق لینكاختیار مشترک قرار داده که مشترک می در پیگیری شماره  ذکر است پس از ثبت درخواست از طریق سایت شرکت و سازمان، سیستم یك  الزم به 

   د.الزم را انجام دههای پیگیری

 باشد. مراجعه به سازمان در این خصوص مانع طرح دعوا در مراجع قضایی نمی تبصره:

 

 وضعیت اضطراری  :9 ماده

 کند که فرا ارادی باشد. بینی نشده و غیرقابل پیشگیری تنها در صورتی از شرکت و مشترک سلب مسئولیت میوضعیت اضطراری پیش -9-1

بایست بی درنگ، کلیه اقدامات ضروری برای اعاده دسترسی به خدمات و به حداقل رساندن پیامدهای عدم دسترسی  می شرکترایه خدمات،  مجاز در ادر صورت بروز وقفه غیر -9-2

 مشترکین به خدمت را انجام دهد. 

 .ه مشترکین اقدام نمایدبایست نسبت به اطالع رسانی آنی ب با انجام کلیه اقدامات ضروری می  همزمان شرکت در صورت بروز وضعیت اضطراری،   -9-3

به موجب وقوع بالیای طبیعی که ناشی از عدم رعایت استانداردهای ایمنی در تأسیس و نصب و بهره برداری از   که  شرکت موضوع قرارداد توسط انجام تعهدات  امکانعدم  -9-4

 اهد شد.تلقی خو شرکتشود و به عنوان قصور از تعهدات ، مشمول این ماده نمیتجهیزات شبکه باشد

 

 : کلیات قرارداد10ماده 

 باشد. نسخه تنظیم، امضا و مبادله گردید که هر نسخه حکم واحد را دارا می 2ماده و در  10این قرارداد در  

 

 

 و امضای شرکت  مهر                                         نام و امضای مشترک
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