"اشتراک خدمات اينترنت پر سرعت بی سیم اشتراکی "PtMP
اين قرارداد بين شركت توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان با نام تجاری ثبت شده فناپ تلکام به شماره ثبت  284254كد اقتصادی
 222251614124دارنده پروانه ايجاد و بهره برداری از شبكه ارتباطات ثابت( )FCPبه شماره  211-12-21از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي،
رايانامه  info@fanaptelecom.irنمابر 44141284-142و مدير عاملي آقای صابر في ضي با شماره ملي  8161461624به آدرس :تهران-
بلوار ميرداماد-خيابان نفت شممما ي-كوچه سمموم-پالک  1از يک طرف و آقای  /خانم  /شممركت  .................................به كدملي  /شممماره ثبت
 ............................نممام نممماينممده  /مممدير عمماممم............................. .آدرس ...................................كممد پیمممتي ..........................شمممممماره تلفن
همراه..................................شماره تلفن ثابت  ..................................رايانامه (ايمي ...................................... ) .ميزان تحصيالت ...............................تاريخ
تو د  / /شغ ........................ : .منعقد ميگردد.
ماده  :1تعاريف
-1-1کمیسیون :کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
-2-1سازمان:سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
 -3-1شرکت (سرويس دهنده) :شرکت توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان با نام تجاری ثبت شده فناپ تلکام می باشد.
-4-1مشتتترک (ستترويس دیرنده) :هر شخخ ح یقیقی و یا یقو ی اسخخت که به ننوان کاربر ن ایی به موین ایا رارداد از تدمات موقخخود رارداد اسخخ فاده
مینماید.
 -5-1دوره اشتراک :مدت زمان سرویسی که مش رك ان اب نموده و از زمان دایری سرویس آغاز میشود.
 -6-1شماره تماس سراسری :شماره تماس سراسری  02191031567ی ت ارتباط با پش یبانی به صورت  24سان ه و در  7روز هف ه میباشد.
 -7-1شبكه شرکت :شامل زیرساتت و تج یزات این رنت پرسرنت است که تحت مالکیت شرکت بوده و با نظارت وی مدیریت و نگ داری میشود.
 -8-1پنل کاربری ،ح ساب کاربری :به معنی درگاه تدمات برای م ش رك بوده که تمامی اطالد ر سانیها و انمال تغییرات روی سرویس م ش رك از طریق آن
به آدرس  crm.torange.comامکان پذیر است.
 -9-1ترافیک دوره :مجمود یجم بس ههای اطالناتی دریاف ی مش رك از شبکه مطابق فرم درتواست سرویس است.
 -11-1رانژه کردن :بر راری ارتباط تلفا مش رك با  splitterشرکت را رانژه کردن گویند.
 -1-22دايری سرويس :تحویل و راه اندازی سرویس مش رك و بر راری ارتباط با شبکه شرکت است.
 -12-1نشانی  :IPنشانی پروتکل این رنت ،برچسن نددی است که به تج یزات شبکه های رایانهای ات صاص پیدا میکند و به منظور اتصال بیا گرههای شبکه
اس فاده میشود.
 -13-1نشانیهای عمومی  :IPنشانیهای  IPکه در شبکه ی انی این رنت ابل مسیریابی هس ند.
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 -14-1نشانیهای خصوصی  :IPبازهای از نشانیهای  IPاست که برای شبکههای تصوصی (مانند شبکه داتلی سازمانها و شبکه ملی اطالنات) در نظر گرف ه
شده است.
ماده  :2موضوع قرارداد
نبارتست از بر راری اتصال دو طرفه به شبکه ی انی این رنت برای اس فاده از تدمات  PTMPاز طریق شبکه شرکت با سرویس پ نای باند به میزان ......................
به صورت اش راکی در آدرس ............................................................................................................... :که محل نصن و بر راری سرویس میباشد.
تبصره  :1در صورت تغییر آدرس محل نصن سرویس مش رك الزم است الحا یه ای به رارداد اقافه شده و آدرس محل ب ره برداری و نصن سرویس در آن تغییر
نیابد .در هرصورت کلیه هزینه های یابجایی به ن ده مش رك است.
ماده  :3مدت زمان قرارداد
مدت ایا رارداد از زمان بر راری اولیا ارتباط مش رك با شبکه شرود و تا پایان مدت اش راك یا اتمام میزان ترافیک (هرکدام زودتر به اتمام رسید) مطابق درتواست
مش رك که در فرم درتواست سرویس که به تایید مش رك رسیده است ،تواهد بود و در صورتیکه میزان ترافیک یا مدت سرویس تریداری شده به اتمام برسد ،رارداد
پایان یاف ه تلقی تواهد شد.
تبصره  :2مش رك بر طبق قوابط می تواند نسبت به تمدید سرویس تود و یا ترید ترافیک اقافه ا دام کند.
تبصره  :3در صورتی که که مش رك درتواست انزام کارشناس نصن و تحویل یضوری سرویس را داش ه باشد ،شرکت یداکثر ظرف مدت  72سانت پس از انالم
راهاندازی سرویس و انالم آمادگی تحویل سرویس به مش رك ،سرویس را به صورت یضوری نصن و راه اندازی کرده و تحویل میدهد ،در صورتی که مش رك در
ایا مدت شرایط و محیط را برای ن صن ومرایعه ی ضوری کار شناس آماده ننماید ،زمان شرود سرویس  72سانت پس از انالم آمادگی تحویل سرویس از سوی
شرکت درنظرگرف ه می شود ،در غیر این صورت م ش رك باید یداکثر ظرف مدت  72سانت پس از انالم آمادگی تحویل سرویس به م ش رك و تحویل نام کاربری و
کلمه نبور و اطالنات الزم از سوی شرکت به مش رك ،ارتباط با شبکه شرکت را بر رار نماید ،در صورت ندم انجام ایا امر در زمان اشاره شده توسط مش رك ،مبنای
زمان شرود سرویس از زمان انالم آمادگی تحویل سرویس از سوی شرکت لحاظ تواهد شد.
تب صره  :4پایان زمان دوره سخخرویس طبق رارداد یدا ل  11روز بل از اتمام زمان پایان دوره ،توسخخط شخخرکت به صخخورت الک رونیکی به مشخ رك اطالد رسخخانی
می شود و در صورت ندم درتوا ست تمدید از سوی م ش رك تا  72سانت پس از پایان مدت زمان رارداد ،رارداد فی ما بیا پایان یاف ه تلقی شده و سرویس یمع
آوری می شود و راه اندازی مجدد سرویس مشمول زمان و شرایط یدید تواهد بود.
تب صره  :5در صورتی که نماینده شرکت در زمان مقرر ،ی ت تحویل تدمات در محل ،یا قر ن شود  ،م ش رك می بای ست ن سبت به انالم مو قود از طریق مرکز
تماس و دریافت کد رهگیری ا دام نماید .در صورت اثبات ادنای م ش رك ،شرکت موظف ا ست قما ا س رداد هزینه ن صن اتذ شده به م ش رك ،ن سبت به دایری و
تحویل تدمات یداکثر تا  48سانت بعد ا دام نماید.
تب صره  :6سرنت انالم شده در سرویسهای بی سیم اش راکی ،با تویه به ماهیت آن ،تضمیا شده نمیباشد ولیکا تا سرنت انالمی ب رهمندی ،بس ه به شرایط
محیطی ،نود تج یزات مش ری و کیفیت سیگنال دریاف ی م فاوت تواهد بود.
ماده  :4مبلغ قرارداد
مش رك باید بل از آغاز ب ره برداری از تدمات مندرج در ماده دو ،در اب دای هر ماه یا دوره هزینه تدمات را مطابق تعرفه های مصوب کمیسیون و براساس سرویس
درتواس ی مطابق آنچه در وبسایت فناپ تلکام به آدرس  www.fanaptelecom.irآمده است ،بپردازد.
 -1-4هزينه اشتراک :هزینه اش راك و اس فاده دوره ای از تدمات فوق الذکر بر اساس تعرفه های مصوب کمیسیون است و از مجمود هزینه بر راری و نگ داری
ماهیانه و تعرفه پلکانی یجم ترافیک بدست آمده است و معادل ...................................ریال میباشد که با تویه به شیوه فروش پیش پرداتت در زمان نقد رارداد به
صورت کامل از مش رك دریافت میشود و مبلغ کل رارداد با ای ساب مالیات بر ارزش افزوده  ..................................ریال میباشد که مش رك می بایس ی مبلغ کل
رارداد را از طریق درگاه پرداتت الک رونیکی در پنل کاربری واریز و یا بصورت نقد پرداتت نماید.
 -2-4هزينه راه اندازی خدمت مشترک  :در صورت درتواست مش رك برای راه اندازی تدمت از سوی ارایه کننده تدمت ،هزینه آن به ن ده مش رك است و
سقف تعرفه راه اندازی تدمت ،یکصد و پنجاه هزار( )151،111ریال میباشد.
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 -3-4هزينه راه اندازی تجهیزات مشترک  :در صورتیکه مش رك نیازمند یضور نماینده شرکت برای نصن تج یزات رادیویی در محل مورد نظر باشد ،باید
هزینهی نصن و راه اندازی تج یزات ان ایی رادیویی را نالوه بر هزینه اش راك پرداتت نماید .ایا هزینه با تویه به بررسی کارشناسان فنی شرکت و مو عیت رارگیری
سات مان نسبت به سای ای ارائه تدمات شرکت و هزینه های تج یزات یانبی مورد نیاز ،تعییا و به مش رك انالم میشود.
 -4-4هزينه تجهیزات مشترک  :مطابق با تج یزات ان ابی به منظور ب رهبرداری از سرویس ،مش ح و به مش رك انالم میگردد که هزینه آن توسط مش رك
پرداتت میشود.
تبصره  :7مطابق مصوبات یاری کشور ،مالیات بر ارزش افزوده به کلیه مبالغ هزینه های مذکور اقافه شده و مش رك ملزم به پرداتت آن برای هر دوره اش راك
میباشد.
تبصره  :8در صورت نیاز ،مش رك می تواند نسبت به ترید ترافیک اقافی بر اساس مصوبات کمیسیون ا دام نماید.
تبصره  :9با پرداتت هزینه اش راك ،ایا رارداد تودبه تود برای دوره ای که یق اش راك آن پرداتت شده ،تمدید میگردد.
تبصره  :11مدت ان بار مجوز فعالیت شرکت از مورخ  1394/11/12به مدت  11سال شمسی میباشد.
ماده  : 5تعهدات شرکت
 -1-5شرکت ارایه یک یا چند مورد تدمات یا تج یزات را به ترید یک یا چند مورد دیگر مشروط نمینماید.
 -2-5شرکت م ع د می شود که به همان ترتین انالمی در تبلیغات و بازاریابی تود راردادها را تنظیم کند.
 -3-5شرکت وانیا و مقررات م صوب مرایع ذی صالح انونی مربوط به ارایه تدمات مو قود ایا رارداد را از طریق درج در وب سایت در د س رس م اطبان و
مش رکیا رار می دهد.
 -4-5شرکت م ع د می شود تم یدات الزم را برای رنایت تع دات  SLAدر هنگام نملیات شبکه را پیش بینی کند و با اطالد بلی (یدا ل  48سانت بل) زمان
 Down Timeرا تعییا کند.
 -5-5شرکت م ع د به ارایه و ایرای توافقنامه سطح تدمات ( )SLAمطابق قوابط مصوبه شماره ( 177و سایر مصوبات یدید بعدی) کمیسیون بوده و تمام بندهای
توافقنامه سطح تدمات ( )SLAاز زمان امضای رارداد و تحویل سرویس ابل ایرا می باشد
 -6-5شرکت م ع د می شود تا پایان دوره اش راك تدمت ان ابی ،تغییری در شرایط مقرر در رارداد ن واهد داد مگر اینکه بر اساس انالم سازمان مجبور به انمال
تغییرات باشد که درایا مورد نیز شرایط یدید باید به اطالد مش رك برسد و تصمیم گیری در تصوص ادامه یا فسخ رارداد در ات یار مش رك باشد.
 -7-5شرکت در بال تصمیمات مرایع ذیصالح و تغییرات در وانیا و مقررات موثر بر ایا رارداد مسئولی ی ندارد مگر اینکه بعدها انمال نفوذ ناروای آن در تصوین
ایکام مورد نظرش به اثبات برسد.
-8-5چنانچه به ت ش یح شرکت ،ا صالیات یا ایجاد تغییرات در م ا رارداد قروری با شد ،پس از تائید سازمان ،یدا ل  14روز بل از الزم االیرا شدن ن سبت به
تحویل نس خ ه ک بی و یا الک رونیکی به مش خ رك ا دام نموده و مش خ رك در طی مدت مذکور می تواند ان راقخخات تود را به صخخورت ک بی و یا الک رونیکی از طریق
ایمیل  ، info@fanaptelecom.irیا نمابر به شماره  021-22920153به شرکت انالم نماید.
 -9-5شرکت م ع د می شود تحت هیچ شرایطی به یز در مواردی که انون و مقررات معیا میکند ،مش رکیا را از دس رسی به تدمات موقود ایا رارداد محروم
یا محدود نکند.
 -11-5شرکت م ع د میشود چنانچه آسیبی نموم مش رکیا را از طریق تدمات موقود رارداد ت دید کند و از ایا رتداد آگاه باشد نسبت به آگاه سازی مش رکیا و
ارایه رهنمودهای پیشگیرانه به آن ا ا دام کند.
 -11-5شرکت موظف به یفظ محرمانگی داده ها و اطالنات مش رکیا و ارتباطات و یریم تصوصی مش رکیا است و م ع د می شود به مش رکیا ی ت صیانت از
داده ها و اطالنات ش صی شان م ناسن با تدمات ارتباطی و فنآوری اطالنات و آسین های ای مالی ناشی از ت دیدها اطالد رسانی کافی را به نمل آورد.
 -12-5شرکت م ع د می شود که انمال هر گونه نظارت بر کارکردهای تدمات ،موین دس رسی غیر مجاز به داده ها و ارتباطات ش صی مش رکیا نیست و رنایت
مقررات انونی ناظر به ایا یوزه الزامی است.
 -13-5مش صات و نرخ تدمات باید به نحو مناسن و با یزییات کامل ،به طور رایگان به اطالد مش رکیا رسانده شود.
 -14-5شرکت موظف است داده ها و اطالنات مربوط به شاتح های کیفیت تدمات را تا شش ماه پس از پایان رارداد مش رکان نگ داری کنند تا امکان پاس گویی
به ادناهای مطرح شده از سوی آن ا مبنی بر نبود یا کاس ی کیفیت تدمات را داش ه باشد.

صفحه  3از 5

 -15-5شرکت م ع د ا ست بی و فه ،به صورت بی ست و چ ار( )24سانت در شبانه روز و هفت( )7روز در هف ه  ،تدمات مو قود رارداد را فراهم نماید و امکانات
پش یبانی تلفنی و پاس گویی به مش رکیا تود را به صورت شبانه روزی و در تمام ایام هف ه و ایام تعطیل فراهم کند .پش یبانی از طریق شماره 021-91031567
انجام می شود.
تبصره  :11پش یبانی یضوری و رفع نیوب فنی که نیاز به نملیات فیزیکی در مراکز م ابراتی یا محل مش رك دارند ،در سانات اداری ابل بررسی و یل می باشد.
 -16-5شخخرکت م ع د اسخخت اگر مش خ رك به هر دلیلی زودتر از پایان مدت رارداد ،نقل مکان داش خ ه باشخخد ،در صخخورت ویود امکانات  ،مدت زمان و یجم ای مالی
با یمانده از بل را به مکان و سرویس یدید من قل نماید .هزينه انتقال بر عهده مشترک است.
-5-17خريد تجهيزات سمت م شترک از شركت اجباری ني یت و م شترک ميتواند از تجهيزات ا ستاندارد مورد تاييد ا ستفاده نمايد اما به م شترک
پيشنهاد ميشود از يكي از انواع تجهيزات مورد توصيه شركت استفاده نمايد.
تبصره  :12تدمات پس از فروش مودم هایی که از شرکت تریداری شده است ،به ن ده گاران ی کننده محصول است و مسئولیت آن از ن ده شرکت تارج است.
ماده  :6تعهدات مشترک
 -1-6مش رك م ع د می شود با آگاهی کامل از ب خای تخدمات و نحخوه پرداتخت هزینخه هخا نسخبت بخه گخزینش آن خا ا خدام کنخد و بخه موانخد مقخرر در خرارداد
پایبند باشد.
 -2-6مش رك م ع د می شود کلیه وانیا و مقررات یم وری اسالمی ایران مرتبط با موقود رارداد و دس ورالعمل هایی که از سوی مرایع ذیربط صادر و ابال غ شده
و از طریق پایگاه اطالد رسانی شرکت یا سایر مبادی ذیربط اطالد رسانی شده است را رنایت نماید.
 -3-6مش رك م ع د می شود از واگذاری امکانات و تج یزات م علق به شرکت به غیر تودداری نماید .در غیر ایا صورت دارنده پروانه مجاز به فسخ تدمات
میباشد.
 -4-6هرگونه واگذاری تطوط و لینک ها و مدارات ارتباطی پ نای باند و سایر امکانات و تدمات ارایه شده به آن ا به غیر و تارج از روال ان قال ام یاز توسط شرکت و
همچنیا توزیع تمام یا ب شی از آن ا به صورت نمومی به سایریا (فعالیت مشابه شرکتهای اپراتوری) به هر شکل و تحت هر ننوان ممنود بوده و مش رکیا صرفا
مجاز به اس فاده از تطوط و تدمات مذکور توسط تود و یا کارمندان تود (در زمان اش غال به کار یا ماموریت سازمانی) می باشند.
تبصره  :13در صورت توزیع درون سازمانی تطوط و تدمات ارایه شده  ،ثبت مش صات هوی ی و  CDRو  LOGفعالیت کاربران و ذتیره آن برای مدت یدا ل
یک سال توسط مش رك ،برای ارایه به مرایع ذی صالح قروری است.
 -5-6مسئولیت نوا ن هرگونه اس فاده سوء و مغایر با وانیا و مقررات از تطوط و تدمات ارایه شده صرفا بر ن ده مش رکیا و صاین ام یاز آن ا می باشد.
 -6-6مش رکیا مجاز به ان قال ترافیک تطوط تلفا از بس رهای دی ا و این رنت واگذار شده نمی باشند.
تبصره  :14محدودیت انالمی فوق تطوط تلفا داتلی ) (PBXسازمان ها و شرکتها و موسسات را در محدوده سات مان و شبکه محلی در بر نمی گیرد.
 -7-6در صورت نیازمندی برتی از مش رکیا یقو ی ی ت توزیع این رنت در مکان های نمومی (از بیل پارك ها و مراکز تفریحی و فرودگاه ها ترمینال های مسافربری
و  ) ...با اس فاده از بس ر  WIFIو یا هر روش دیگر الزم است ایا ا دام تحت مسئولیت و مدیریت شرکت به م ولیان اماکا فوق صورت پذیرف ه و در مرایل طرایی و
ایرا نیز هماهنگی الزم بیا شرکت ی ت تامیا پیوست کن رلی ،انمال سیاستهای امنی ی وهمچنیا نحوه ایرازهویت ،ثبت و ذتیره مش صات و  LOGفعالیت
کاربران به نمل آید ،در غیر اینصورت ایا نمل ت لف بوده و کلیهی مسئولیتها و تبعات آن به ن ده مش رك تواهد بود.
 -8-6بدی ی است شرکت می تواند در صورت مشاهده و اطالد از موارد ت طی از مفاد بندهای  5-6تا  7-6توسط مش رك نسبت به صدور اتطار با م لت  11روزه
ی ت رفع موارد ت لف ا دام نموده و در صورت ندم رفع ت لف ملزم به طع تطوط و تو ف ارایه سرویس تا زمان رفع موارد ت لف و همچنیا معرفی مش رك تاطی
به مرایع ذیصالح می باشد.
 -9-6مش رك م ع د می شود در صورت تغییر مش صات تماس (شماره تلفا و آدرس پست الک رونیکی) ،اطالنات یدید تود را به دارنده پروانه اطالد دهد ،در صورت
ندم اطالد رسانی و بروز هرگونه مشکلی در بر راری تماس با مش رك  ،مسئولیت ندم اطالد از مواردی که م ضما اطالد رسانی می باشد  ،بر ن ده مش رك تواهد
بود .
 -11-6مش رك موظف است پس از اولیا ارتباط با شبکه شرکت نسبت به تغییر رمز ورود سرویس  PtMPتود ا دام نماید و یفاظت از سیس م ها و اطالنات سمت
مش رك بر ن ده تودش است و مش رك باید از نام کاربری و رمز نبور به نحو مناسن نگ داری نماید.
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-11-6کلیه سرویسها دارای نشانی های نمومی IPبه صورت م غیر ) (Dynamicمی باشد و در صورت نیاز به سرویس های دارای نشانی های تصوصی  IPدر هر
زمان با پرداتت هزینه مربوطه و در صورت ویود امکانات ،امکان پذیر می باشد.
 -12-6به منظور تکریم ارباب ریود تمامی مکالمات بر رار شده با مش رك قبط می شود و درصورت مشاهده رف ار ناب نجار و یا الفاظ تارج از نرف یامعه از سوی
کارکنان شرکت و یا مش رك دو طرف یق مس ند رار دادن مکالمه قبط شده و پیگیری موقود مطابق وانیا کشور را دارند.
ماده  :7شرايط فسخ قرارداد
 -1-7م ش رك در صورت تمایل به ان صراف از دریافت تدمات ،می بای س ی با ارایه درتوا ست از پنل کاربری تود به ف سخ رارداد ا دام نماید و شرکت مکلف ا ست
یداکثر ظرف مدت یک هف ه از تاریخ انالم فسخ مش رك ،نسبت به انجام کلیه مرایل فسخ و فسخ رارداد با وی ا دام نماید .بدی ی است در صورت درتواست فسخ
یک طرفه از سوی مش رك بل از پایان رارداد هزینه پردات ی مربوط به ایا رارداد به مش رك نودت داده ن واهد شد .همچنیا فسخ و یا اتمام رارداد به هر دلیل،
به هیج ویه رافع مسئولیت های مش رك در تصوص تع دات وی در طول مدت زمان ان بار نبوده و باید پاس گوی موارد اس فاده غیر مجاز در طول مدت زمان رارداد
فسخ شده باشد.
 -2-7چنانچه شخرکت ن وانسخ ه باشخد ظرف یک هف ه از تاریخ انعقاد رارداد نسخبت به ارایهی تدمات با معیارها و مفاد مورد نظر ایا رارداد از یمله تع دات SLA
ا دام نماید ،م ش رك می تواند ن سبت به انالم ف سخ رارداد و اتذ هزینه های پرداتت شده ا دام نماید و شرکت مکلف ا ست ظرف یک هف ه از تاریخ انالم ف سخ
مش رك  ،نسبت به تسویه یساب با وی ا دام نماید.
 -3-7در صورت ارایه هرگونه درتوا س ی از سوی م ش رك مبنی بر تغییر در و قعیت سروی سی که ارتباط مو قود رارداد بر روی آن دایر شده ا ست (انم از تغییر
مالکیت ،تغییر شماره ،تغییر مکان و  )...و ندم امکان بر راری ارتباط در شرایط یدید ،م ش رك می تواند ن سبت به درتوا ست ف سخ ا دام نماید .بدی ی ا ست م سئولیت
مالی و یقو ی ناشی از موقود رارداد تا زمان ارایه درتواست فسخ و یمع آوری ارتباط به ن ده مش رك می باشد.
 -4-7مش رك ( مس ایر  ،صاین تط ) یق فسخ یکطرفه و یمع آوری رانژه تط موقود رارداد ،از روی تج یزات شرکت و از طریق شرکت م ابرات را ندارد .
ماده : 8رسیددی به شكايت ها
مش رك می تواند در صورت داش ا شکایت ،به وب سایت شرکت به آدرس  www.fanaptelecom.irمرایعه و شکایت تود را در سامانه شکایات ثبت نماید و یا با
تلفا  02191031567تماس بگیرد .در صورت بروز هرگونه ات الف بیا طرفیا رارداد و ندم رفع م شکل از طریق مذاکره و گف گوی دویانبه ،م ش رك می تواند
موقود را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از طریق مرایعه به سایت  www.195.irیا تماس با تلفا گویای  195یا شماره پیامک  611195و یا آدرس
ایمیل  195@ict.gov.irمنعکس و ا دام به ثبت شکایت نماید .
الزم به ذکر است پس از ثبت درتواست از طریق سایت شرکت و سازمان ،سیس م یک شماره پیگیری در ات یار مش رك رار داده که مش رك می تواند از طریق لینک
های مذکور پیگیری های الزم را انجام دهد .
ماده  :9وضعیت اضطراری
 -1-9وقعیت اقطراری پیش بینی شده و پیش بینی نشده تن ا در صورتی از شرکت سلن مسئولیت میکند که فرا ارادی باشد .
 -2-9در صورت بروز و فه غیر مجاز در ارایه تدمات ،شرکت می بای ست بی درنگ ،کلیه ا دامات قروری برای اناده د س ر سی به تدمات و به یدا ل ر ساندن
پیامدهای ندم دس رسی مش رکیا به تدمت را انجام دهد.
 -3-9در صورت بروز وقعیت اقطراری ،شرکت همزمان با انجام کلیه ا دامات قروری می بایست نسبت به اطالد رسانی آنی به مش رکیا ا دام نماید .
 -4-9ندم امکان انجام تع دات مو قود رارداد تو سط شرکت که به موین و ود بالیای طبیعی که نا شی از ندم رنایت ا س انداردهای ایمنی در تأ سیس و ن صن و
ب ره برداری از تج یزات شبکه باشد ،مشمول ایا ماده نمیشود و به ننوان صور از تع دات شرکت تلقی تواهد شد.
نام و نام خانواددی مشترک  :امضاء
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