قرارداد ارائه خدمات اینترنت پرسرعت  ADSLبه مشترکین

صفحه 1 :از 5
کد سندBU-FO-06/25 :

ایننن اننرارداد بننین شننرکت انتقنناد دادههننای آسننیات بننه شننماره ثبننت 216971 :دارنننده پروانننه ایجنناد و بهرهبننرداری از شننبکه ارتباطننات ثابننت ( )FCPبننه شننماره
 16-94-100از سننازمان تنظننیم مقننررات و ارتباطننات رادیننویی (بنننا اعتبننار  10سنناد شم ننی از تنناری  ،)94/08/10رایانامننه  ،info@asiatech.irنمنننابر 91011200
با مدیر عاملی آاای محمدعلی یوسفیزاده با شماره ملی  101012583274که مطابق با آخرین روزنامه رسنمی بنه شنماره  139930400901044348منور  1399/05/01دارای
حق امضا میباشد ،به نشانی تهران ،خیابان شهید مطهری ،خیابان میر عماد ،نبش کوچه دوازدهم ،پالک 37/1ساختمان آسیات  ،به شماره سراسری  1544از ی طرف و متقاضی بنا
مشخصات زیر که از این پس مشترک نامیده میشود از طرف دیگر ،با شرایط ذیل منعقد میشود.
مشخصات مشترک( :شخص حقیقی یا حقوقی)
آاای /خانم  /شرکت  ---------------------به کد ملی /شماره ثبت  - -----------نام نماینده /مدیرعامل --------------
شماره تلفن همراه------------ :
نشانی مکان دریافت خدمت  ------------------------------------و ااامتگاه اصلی-------------------------- :
شماره تلفن ثابت -------------- :رایانامه (ایمیل )  --------------- :میزان تحصیالت ---------------- :تاری تولد / / :
شغل -------- :
ماده  -1تعاریف:
 -1-1کمیسیون :کمی یون تنظیم مقررات و ارتباطات
 -2-1سازمان :سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
 -3-1شرکت :شرکت انتقاد دادههای آسیات

به شرح مشخصات باال

 -4-1مشترک :هر شخص حقیقی و یا حقوای است که به عنوان کاربر نهایی به موجب این ارارداد از خدمات موضوع ارارداد استفاده مینماید.
 -5-1پنل کاربری ،حساب کاربری :درگاه خدمات برای مشترک به آدرس  ecare.asiatech.irمیباشد که دسترسی به اطالعرسانیها ،صورتح ابها ،ریز مصرف و انجنام ت نت
سرعت ،شارژ و تمدید سرویس از طریق آن امکانپذیر است.
 -6-1شبکه شرکت :کلیه تجهیزات و خطوط ارتباطی که تحت مالکیت شرکت میباشد.
 -7-1رانژه :براراری ارتباط تلفن مشترک با شبکه شرکت
 -8-1دایری سرویس  :تحویل و راه اندازی سرویس مشترک و براراری ارتباط با شبکه شرکت
 -9-1نشانی  :IPنشانی پروتکل اینترنت ،برح ب عددی است که به تجهیزات شبکههای رایانهای اختصاص پیدا میکند و به منظور اتصاد بین گرههای شبکه استفاده میشود.
 -10-1نشانیهای عمومی  :IPنشانیهای  IPکه در شبکه جهانی اینترنت اابل م یریابی ه تند.
 -11-1نشانیهای خصوصی  :IPبازهای از نشانیهای  IPاست که برای شبکههای خصوصی (مانند شبکه داخلی سازمانها و شبکه ملی اطالعات) در نظر گرفته شده است.
 -12-1مکان دریافت خدمت :محلی که بر اساس اعالم مشترک در زمان ثبت نام سرویس ،شرکت خدمات خود را در آن نقطه به مشترک تحویل میدهد .آدرس اعالمی توسط
نامبرده در زمان ثبت نام مالک پشتیبانی ارار خواهد گرفت.
 -13-1اقامتگاه اصلی :به معنای مشخصات آخرین نشانی محل سکونت ،اعالم شده از سوی مشترک به شرکت جهت دریافت مکاتبات میباشد.
 -14-1شماره پشتیبانی :شماره تماس  1544و  91010000جهت ارتباط با پشتیبانی بهصورت  24ساعته و در  7روز هفته میباشد.
 -15-1ترافیک آستانه استفاده مصرف منصفانه :حداکثر حجم مصرفی تعیین شده از سوی شرکت در هری
دو( )2برابر ترافی

از سرعتهای تعیین شده ،به نحوی که ترافی

داخلی حداال

بین الملل است.

 -16-1سرعت پایه :سرعتی است که پس از اتمام حجم مصرف منصفانه مشترک در ی

ماه سرویس دهی بر مبنای آن برای هر دو نوع ترافی

داخل و

بینالملل ادامه خواهد یافت و حداال میزان تعیین شده برای آن سرعت  128کیلو بیت بر ثانیه است.
 -17-1ترافیک داخلی :هر ترافی

با میزبانی در داخل کشور است.

 -18-1وب سایت شرکت :سایت رسمی شرکت به نشانی www.asiatech.ir
 -19-1دوره اشتراک :مدت زمان توافق شده برای ارایهی خدمات به مشترک توسط شرکت.
ماده  :2موضوع قرارداد
عبارت ت از دسترسی به اینترنت پرسرعت ثابت از طریق شبکه شرکت بر ب تر سیم م ی و بر روی خط تلفن با نر بیت (سرعت) مطابق با نوع درخواسنت مشنترک منندر در فنرم
درخواست سرویس و ارایه  IPبا تایید مشترک (از طریق پنل کاربری) و ارایه خدمات پشتیبانی مرتبط با آن.

دارنده پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت ) (FCPبه شماره  100-94-16از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
آدرس :تهران ،خیابان شهید بهشتی ،بعد از میرعماد پالک ، 37/1تلفن سراسری 1544

مهر و امضای مشترک

مهر و امضای آسیاتک

قرارداد ارائه خدمات اینترنت پرسرعت  ADSLبه مشترکین

صفحه 2 :از 5
کد سندBU-FO-06/25 :

ماده  :3مدت زمان قرارداد
 -1-3مدت زمان این ارارداد بر اساس ماه شم ی و از زمان اولین اتصاد با شبکه شرکت شروع و پایان آن بنر اسناس دوره اشنتراک سنرویس انتخناب شنده برطبنق فنرم درخواسنت
اشتراک سرویس و اطالعات پنل کاربری ،برح ب ساعت و دایقه میباشد.
 -2-3در صورتیکه مشترک درخواست اعزام کارشناس نصب و تحویل حضوری سرویس را داشته باشد ،شرکت حداکثر ظرف مدت  72ساعت پنس از اعنالم راننخه خنط تلفنن (بنرای
سرویسهای  )ADSLو اعالم آمادگی تحویل سرویس به مشترک ،سرویس را به صورت حضوری نصب و راه اندازی کرده و تحویل میدهد و شرکت متعهد است شنروع انرارداد را از
تاری امضاء صورتجل ه نصب توسط مشترک محاسبه نماید .اگر مشترک در این مدت شرایط و محیط را برای نصب و مراجعه حضوری کارشناس آماده ننماید ،زمنان داینری سنرویس
 72ساعت پس از اعالم آمادگی تحویل سرویس از سوی شرکت در نظر گرفته میشود.
 -3-3در صورتیکه مشترک درخواست اعزام کارشناس نصب و تحویل حضوری سرویس را نداشته باشد ،باید حداکثر ظرف مدت  72ساعت پس از اعالم آمادگی تحوینل سنرویس بنه
مشترک و تحویل نام کاربری و کلمه عبور و اطالعات الزم از سوی شرکت به مشترک ،ارتباط با شبکه شرکت را برارار نماید ،در صورت عدم انجام این امر در زمان اشاره شنده توسنط
مشترک ،مبنای زمان دایری سرویس از زمان اعالم آمادگی تحویل سرویس از سوی شرکت لحاظ خواهد شد.
 -4-3هشدار پایان زمان دوره سرویس طبق ارارداد حداال  3روز ابل از اتمام زمان پایان دوره ،توسط شرکت از طریق پیام به مشترک اطالع رسنانی منیشنود و در صنورت عندم
درخواست تمدید از سوی مشترک از طریق پنل کاربری ،تلفن ،ایمیل و یا به صورت کتبی تا  72ساعت پس از پایان مدت زمان ارارداد ،ارارداد فی ما بین ،پایان یافتنه تلقنی شنده و
سرویس جمع آوری میشود و راه اندازی مجدد سرویس مشمود زمان و شرایط جدید خواهد بود.
 -5-3پس از اتمام مدت زمان ارارداد ،با توافق طرفین و پرداخت مبالغ مربوطه این ارارداد از طریق پنل کاربری به صورت دورهای و براساس شرایط و ضوابط جدید تمدید میگردد.
تبصره  :1ارارداد مبادله شده در پنل کاربری مشترک موجود میباشد.
تبصره « :2ماندهی ترافی » دورهی ابل به دورهی اشتراک جدید انتقاد نمییابد.
 -6-3برای مشترکینی که در مکان اجارهای به سر میبرند ،این ارارداد تنها تا پایان مدت زمان اجاره ،منعقد میشود .در صورتی که تا  48ساعت ابنل از پاینان مندت زمنان انرارداد،
مشترک اجاره نامه جدید و یا تمدید اجاره نامه ابلی را به شرکت ارایه نماید ،شرکت ن بت به تمدید این ارارداد یا انعقاد ارارداد جدید با مشترک اادام مینماید .در غیر اینن صنورت
ارارداد فی ما بین ،پایان یافته تلقی شده و سرویس جمعآوری میشود.
ماده  :4مبلغ قرارداد
 -1-4مشترک باید ابل از آغاز بهره برداری از خدمات مندر در ماده  ،2در ابتدای هر ماه یا دوره هزینه خدمات را براساس سرویس درخواستی (موجود در لی نت خندمات شنرکت)
از طریق درگاه پرداخت الکترونیکی در پنل کاربری واریز و یا بهصورت نقد پرداخت نماید.
 -2-4مبلغ کل ارارداد براساس سرویس درخواستی مندر در فرم درخواست سرویس مطابق با مصوبات کمی نیون (مصنوبات شنماره  266منور  ،1396/08/21شنماره  268منور
 1396/10/03و شماره  4جل ه  313مور  1399/11/12یا سایر مصوباتی است که در آینده تصویب میشود) و با احت اب مالیات بنر ارز افنزوده کنه در پننل کناربری بنه تاییند
مشترک رسیده است ،میباشد.
 -3-4هزینه راهاندازی تجهیزات انتهایی (مودم) :درصورتیکه مشترک نیازمند حضور نماینده شرکت برای نصب سرویس در محل موردنظر باشد ،باید هزینههای مربوط به
راهاندازی تجهیزات انتهایی را عالوه بر هزینه اشتراک در چارچوب مصوبه شماره  5جل ه  326مور  1400/08/30کمی یون (و یا سایر مصوباتی که در آینده تصویب میشود) ،در
زمان عقد ارارداد پرداخت نماید .منوط به اینکه ابل از اعزام کارشناس هزینه انجام کار به مشترک اعالم شده و در اباد اخذ هزینه ،رسید به وی ارایه شود.
 -4-4هزینه دایری و تخلیه خط مشترک :هزینه دایر کردن و تخلیه خط مشترک مطابق مصوبه شماره  2جل ه شماره  323مور  1400/05/10کمی یون (و یا سایر مصوباتی
که در آینده تصویب میشود) است که عالوه بر هزینه اشتراک (و هزینههای مربوط به راه اندازی تجهیزات انتهایی در صورت درخواست) ،فقط ی بار در هنگام راهاندازی ،از
مشترکین دریافت میشود.
تبصره  :1مطابق مصوبات جاری کشور ،مالیات بر ارز

افزوده به کلیه مبالغ مذکور اضافه شده و مشترک ملزم به پرداخت آن میباشد.

تبصره  :2چنانچه مشترک از آستانه استفاده مصرف منصفانه عبور کند ،شرکت میتواند ن بت به اعماد سیاست استفاده منصفانه اادام و ضمن اطالعرسانی به مشترک ن بت به
کاهش سرعت کاربر تا سرعت  128 Kbpsاادام نماید و یا آنکه مشترک میتواند از طریق پنل کاربری ،ن بت به خرید حجم ترافی

اضافی داخلی و بین الملل اادام نماید.

ماده  :5تعهدات شرکت
 -1-5شرکت ارایه ی یا چند مورد خدمات یا تجهیزات را به خرید ی یا چند مورد دیگر مشروط نمیکند.
 -2-5با توجه به انجام امکنان سننجی مینزان سنرعت اابنل اراینه توسنط شنرکت بنه مشنترک پنس از راننخه ،شنرکت متعهند بنه اراینه سنرویس بنا ننر بینت منندر در موضنوع
ارارداد میباشد.
 -3-5شرکت متعهد است که به همان ترتیب اعالمی در تبلیغات و بازاریابی خود اراردادها را تنظیم کند.
 -5-4شرکت اوانین و مقررات مصوب مراجع ذیصالح اانونی مربوط به ارایه خدمات موضوع این ارارداد را از طریق در در وبسایت شرکت در دسترس مخاطبان و مشنترکین انرار
میدهد.
 -5-5شرکت متعهد است تمهیدات الزم را برای رعایت تعهدات  SLAدر هنگام عملیات شبکه پیشبینی کند و با اطالع ابلنی (حنداال  48سناعت ابنل) ،زمنان  Down Timeرا
تعیین کند .عملیات  Down Timeدر زمانهای کم ترافی (ساعت  2تا  6صبح) انجام میشود و تعداد آن در ماه حداکثر ی باراست.
دارنده پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت ) (FCPبه شماره  100-94-16از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
آدرس :تهران ،خیابان شهید بهشتی ،بعد از میرعماد پالک ، 37/1تلفن سراسری 1544

مهر و امضای مشترک

مهر و امضای آسیاتک

قرارداد ارائه خدمات اینترنت پرسرعت  ADSLبه مشترکین

صفحه 3 :از 5
کد سندBU-FO-06/25 :

 -6-5شرکت متعهد به ارائه و اجرای توافقنامه سطح خدمات ( )SLAمطابق ضوابط مصوبه شماره ( 177و سنایر مصنوبات جدیند منرتبط بعندی) کمی نیون بنوده و تمنام بنندهای
توافقنامه سطح خدمات ( )SLAاز زمان امضای ارارداد و تحویل سرویس اابلاجرا میباشد.
 -7-5شرکت متعهد است ابل از شروع سرویس مشترک ،ن بت به پیش بینی تمهیدات الزم برای تحقق تعهدات  SLAاادام نموده و بنه منظنور حفنی کیفینت و سنطوح خندمت
موضوع ارارداد ،از عدم وجود نویز بر خط مشترک پیش از راه اندازی سرویس اطمینان حاصل کند .همچنین در صورت وصود گزار از سوی مشترک مبنی بر وجود نویز بروی خنط
مشترک ،در خصوص بررسی و رفع اختالد مزبور ،اادام نماید.
 -8-5شرکت متعهد است تا پایان دوره اشتراک خدمت انتخابی ،تغییری در شرایط مقرر در ارارداد نخواهد داد؛ مگر اینکه بر اساس اعالم سازمان مجبور به اعماد تغیینرات باشند کنه
در این مورد نیز شرایط جدید باید به اطالع مشترک برسد و تصمیمگیری در خصوص ادامه یا ف ارارداد در اختیار مشترک باشد.
 -9-5شرکت در اباد تصمیمات مراجع ذیصالح و تغییرات در اوانین و مقررات مؤثر بر این ارارداد م ئولیتی ندارد.
 -10-5چنانچه به تشخیص شرکت ،اصالحات یا ایجاد تغییرات در متن ارارداد ضروری باشد ،پس از تائید سازمان ،حداال  14روز ابل از الزماالجرا شندن ن نبت بنه تحوینل ن نخه
کتبی و یا الکترونیکی به مشترک اادام نموده و مشترک در طی مدت مذکور میتواند اعتراضات خود را از یکی از رو های اعالم شده در ماده  8به شرکت اعالم نماید.
تبصره  :1در خصوص اراردادهای ابلی ،شرکت موظف به ک ب رضایت مشترکین جهت اعماد تغییرات است.
 -11-5شرکت متعهد است تحت هیچ شرایطی بهجز در مواردی که اانون و مقررات معین میکند ،مشترکین را از دسترسی به خدمات موضوع این ارارداد محروم یا محدود نکند.
 -12-5شرکت متعهد است چنانچه آسیبی مشترکین را از طریق خدمات موضوع ارارداد تهدید کنند و شنرکت از اینن رخنداد آگناه باشند ،ن نبت بنه آگاهسنازی مشنترکین و اراینه
رهنمودهای پیشگیرانه به آنها اادام کند.
 -13-5شرکت موظف به حفی محرمانگی داده ها و اطالعات مشترکین و ارتباطات و حریم خصوصی مشترکین است و متعهد میشود به مشترکین جهت صیانت از دادهها و اطالعنات
شخصیشان متناسب با خدمات ارتباطی و فنآوری اطالعات و آسیبهای احتمالی ناشی از تهدیدها اطالعرسانی کافی را از طریق سایت شرکت به عمل آورد.
 -14-5شرکت متعهد است که اعماد هرگونه نظارت بر کارکردهای خدمات ،موجب دسترسی غیرمجاز به دادهها و ارتباطات شخصی مشترکین نی ت و رعایت مقنررات انانونی نناظر
به این حوزه الزامی است.
 -15-5مشخصات و نر خدمات باید به نحو مناسب و با جزییات کامل ،بهطور رایگان به اطالع مشترکین رسانده شود.
 -16-5شرکت متعهد به ارایه خدمات دسترسی به اینترنت به مشترک مطابق موضوع ارارداد بوده و در صورت درخواست مشترک مبنی بر نصب و راهاندازی خندمت ،شنرکت موظنف
به نصب و راهاندازی تجهیزات انتهایی مشترک است .هزینههای مربوط به راهاندازی تجهیزات انتهایی طبق مصوبه کمی یون از مشترک اخذ و صورتجل نه تحوینل خندمات موضنوع
ارارداد با مشترک تنظیم میشود.
 -17-5شرکت موظف است دادهها و اطالعات مربوط به شاخصهای کیفیت خدمات را تا شش ماه پس از پایان ارارداد مشترکین نگهنداری کنند تنا امکنان پاسنخگویی بنه ادعاهنای
مطرحشده از سوی آنها مبنی بر نبود یا کاستی کیفیت خدمات را داشته باشد.
 -18-5شرکت متعهد است بیوافه ،به صورت بی ت و چهار( )24ساعت در شبانهروز و هفت( )7روز در هفته ،خدمات موضوع ارارداد را فنراهم نمایند و امکاننات پشنتیبانی تلفننی از
طریق شماره  1544و پاسخگویی به مشترکین خود را بهصورت شبانهروزی و در تمام ایام هفته و ایام تعطیل فراهم کند.
تبصره  :2پشتیبانی حضوری و رفع عیوب فنی که نیاز به عملیات فیزیکی در مراکز مخابراتی یا محل مشترک یا محل نصنب تجهینزات دارنند ،در سناعات اداری اابلبررسنی و حنل
است.
 -19-5شرکت متعهد است در صورت بروز اختالد و یا اطع ارتباط ح ب گزار مشترک ،در اسرع وات ن بت به رفع اشکاد اادام نماید.
 -20-5شرکت هیچگونه م ئولیتی در اباد سیمکشی داخل ساختمان ،دستگاه تلفن مرکزی (سانتراد) ،رایانه و تجهیزات و شبکه آن ،کابلکشی و غیره سمت مشترک ندارد.
 -21-5شرکت موظف است درصورت وصود درخواست مشترک اینترنت پرسرعت  ADSLمبنی بر تخلیه خط (از جمله بصورت کتبی یا از طریق پنل کاربری) ،کل فرایند تخلیه
خط مربوط به شرکت (از ابیل انعکاس درخواست به شرکت مخابرات ایران) را حداکثر ظرف مدت  24ساعت کاری انجام دهد.
 -22-5کلیه سرویسهای دارای نشانیهای عمومی  IPبه صورت متغیر ) (Dynamicاست و در صورت نیاز به سرویسهای دارای نشانیهای خصوصی  IPدر هر زمان با پرداخت
هزینه مربوط در چارچوب مصوبات کمی یون و وجود امکانات و توافق طرفین ،امکانپذیر است.
تبصره  :3اگر مشترک دارای  IPخصوصی ،هنگام تمدید سرویس IP ،ابلی خود را انتخاب ننماید ،شرکت تعهدی مبنی بر ارایه همان  IPابلی و تنظیمات انجام شده را ندارد.
 -23-5شرکت موظف است نحوه نصب و راه اندازی تجهیزات انتهایی (مودم) را به صورت شفاف و بدون اخذ هزینه از طریق پایگاه اطالعرسانی خود منتشر کند و در هنگام تماس
مشترک با مرکز تماس پشتیبانی ،راهنمایی الزم را ارایه و در صورت درخواست مشترک ،برای اعزام کارشناس و نصب و راهاندازی تجهیزات انتهایی در محل مشترک اادام
کند.
ماده  :6تعهدات مشترک
 -1-6مشترک متعهد است با آگاهی کامل از بهای خدمات و نحوه پرداخت هزینهها ن بت بهگزینش آنها اادام کند و به مواعد مقرر در ارارداد پایبند باشد.
 -2-6مشترک متعهد است کلیه اوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران مرتبط با موضوع ارارداد و دستورالعملهایی که از سوی مراجع ذیربط صادر و ابالغشده و از طریق پایگاه
اطالعرسانی شرکت یا سایر مبادی ذیربط اطالعرسانی شده است را رعایت نماید.
 -3-6مشترک متعهد است از واگذاری امکانات و تجهیزات متعلق به شرکت به غیر خودداری نماید .در غیر این صورت شرکت مجاز به ف خدمات است.
دارنده پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت ) (FCPبه شماره  100-94-16از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
آدرس :تهران ،خیابان شهید بهشتی ،بعد از میرعماد پالک ، 37/1تلفن سراسری 1544

مهر و امضای مشترک

مهر و امضای آسیاتک

قرارداد ارائه خدمات اینترنت پرسرعت  ADSLبه مشترکین

صفحه 4 :از 5
کد سندBU-FO-06/25 :

 -4-6هرگونه واگذاری خطوط و لین ها و مدارات ارتباطی پهنای باند و سایر امکانات و خدمات ارائهشده به مشترک به غیر و خار از رواد انتقاد امتیاز توسط شرکت و همچنین
توزیع تمام یا بخشی از آنها به صورت عمومی به سایرین (فعالیت مشابه شرکتهای اپراتوری) به هر شکل و تحت هر عنوان ممنوع بوده و مشترک صرفاً مجاز به استفاده از خطوط
و خدمات مذکور توسط خود و یا کارمندان خود (در زمان اشتغاد به کار یا مأموریت سازمانی) میباشد.
تبصره  :1ارایه سرویس به دانشآموزان و یا دانشجویان دانشگاهها و سایر موس ات آموزشی در زمان حضور آنها در مکان محل تحصیل و منوط به رعایت تمامی موارد بالمانع می-
باشد.
تبصره  :2در صورت توزیع درون سازمانی خطوط و خدمات ارایه شده ،ثبت مشخصات هویتی و  CDRو  LOGفعالیت کاربران و ذخیره آن برای مدت حداال شش ماه جهت
ارایه به مراجع ذی صالح ضروری است.
 -5-6م ئولیت عوااب هرگونه استفاده سوء و مغایر با اوانین و مقررات از خطوط و خدمات ارایه شده صرفاً بر عهده مشترک است.
 -6-6مشترک مجاز به انتقاد ترافی خطوط تلفن از ب ترهای دیتا و اینترنت واگذار شده نمیباشد.
تبصره  :3این محدودیت خطوط تلفن داخلی ( )PBXسازمانها و شرکتها و مؤس ات را در محدوده ساختمان و شبکه محلی در بر نمیگیرد.
 -7-6در صورت نیازمندی برخی از مشترکین حقوای جهت توزیع اینترنت در مکانهای عمومی (از ابیل پارکها ،مراکز تفریحی ،فرودگاهها ،ترمینادهای م افربری و )...با استفاده
از ب تر  WIFIو یا هر رو دیگر ،الزم است این اادام تحت م ئولیت و مدیریت شرکت به متولیان اماکن فوق صورت پذیرفته و در مراحل طراحی و اجرا نیز هماهنگی الزم بین
شرکت جهت تامین پیوست کنترلی ،اعماد سیاستهای امنیتی و همچنین نحوه احراز هویت ،ثبت و ذخیره مشخصات و  LOGفعالیت کاربران به عمل آید .در غیراینصورت این
عمل تخلف بوده و کلیه م ئولیتها و تبعات آن به عهده مشترک خواهد بود.
 -8-6بدیهی است شرکت میتواند در صورت مشاهده و اطالع از موارد تخطی از مفاد بندهای  3-6تا  7-6توسط مشترک ن بت به صدور اخطار با مهلت  10روزه جهت رفع موارد
تخلف اادام نموده و در صورت عدم رفع تخلف ملزم به اطع خطوط و تواف ارائه سرویس تا زمان رفع موارد تخلف و همچنین معرفی مشترک خاطی به مراجع ذیصالح است.
 -9-6مشترک متعهد است در صورت تغییر مشخصات تماس (شماره تلفن و آدرس پ ت الکترونیکی) ،اطالعات جدید خود را به شرکت اطالع دهد ،در صورت عدم اطالعرسانی و
بروز ه رگونه مشکلی در براراری تماس با مشترک ،م ئولیت عدم اطالع از مواردی که متضمن اطالعرسانی است ،بر عهده مشترک خواهد بود.
 -10-6مشترک موظف است پس از اولین ارتباط با شبکه شرکت ،ن بت به تغییر رمز ورود سرویس خود اادام نماید و حفاظت از سی تمها و اطالعات سمت مشترک بر عهده
خود است و مشترک باید از نام کاربری و رمز عبور به نحو مناسب نگهداری نماید.
 -11-6بهمنظور تکریم اربابرجوع تمامی مکالمات برارارشده با مشترک ضبط میشود و درصورت مشاهده رفتار نابهنجار و یا الفاظ خار از عرف جامعه از سوی کارکنان شرکت و
یا مشترک ،دو طرف حق م تند اراردادن مکالمه ضبطشده و پیگیری موضوع مطابق اوانین کشور را دارند.
تبصره  :4مشترک متعهد است (مطابق با ماده  608اانون مجازات اسالمی) در نحوه برخورد با کارشناسان شرکت ،رعایت حقوق آنها را به عمل آورد ،در صورت مشاهده رفتار
نابهنجار و یا الفاظ خار از عرف جامعه از سوی مشترک ،شرکت مطابق با اوانین با خاطی برخورد خواهد کرد.
 -12-6خرید مودم از شرکت اجباری نی ت و مشترک میتواند از مودمهای استاندارد استفاده کند ،ولی به مشترکین پیشنهاد میشود از یکی از انواع مودمهای مورد توصیه شرکت
استفاده نمایند.
 -13-6خدمات پس از فرو

مودمهایی که از شرکت خریداری شده به عهده گارانتی کننده محصود میباشد و م ئولیت آن از عهده شرکت خار است.

 -14-6درصورتی که مشترک  ADSLبعد از رانخه (تا ابل از اولین استفاده) از درخواست سرویس مورد نظر منصرف شود ،شامل ک ر هزینه طبق تعرفههای مصوب سازمان خواهد
شد و ملزم به پرداخت آن خواهد بود.
 -15-6کلیه مکاتبات شرکت با مشترک شامل صورت ح اب دوره و مانند آنها از طریق پنل کاربری و یا سایر طرق اطالعرسانی از ابینل پیامن

ینا نشنانی پ نت الکترونین

انجنام

خواهد شد .مشترک تایید میکند که اطالعات متعلق به ایشان که در فرم درخواست سرویس در گردیده ،صحیح است و تبعات انعکاس اطالعات ناصحیح بر عهنده ننام بنرده خواهند
بود.
 -16-6در صورتیکه مشترک در محل استفاده از سرویس م تاجر باشد و به هر دلیلی اادام به تخلیه آنجا نماید ،باید مراتب را به شرکت اطالع داده تا ن بت به اطع سنرویس ااندام
شود ،در غیر این صورت کلیه م ئولیتهای حاصل از ان بر عهده مشترک است.
 -17-6تغییر سرویس در مدت ارارداد صرفا از طریق خرید سرویس جدید امکانپذیر است.
ماده :7شرایط فسخ قرارداد
 -1-7مشترک در صورت تمایل به انصراف از دریافت خدمات ،می بای تی با ارایه درخواست از پنل کاربری خود به ف
 6روز کاری از تاری اعالم ف

مشترک ،ن بت به انجام کلیه مراحل ف

وف

ارارداد اادام نماید و شرکت مکلف است حداکثر ظنرف مندت

ارارداد با وی اادام نماید .بدیهی است در صورت درخواست ف

از پایان ارارداد هزینه پرداختی مربوط به این ارارداد به مشترک عودت داده نخواهد شد .همچنین ف

ی

طرفه از سنوی مشنترک ابنل

و یا اتمام ارارداد به هر دلیل ،به هیج وجه رافنع م نئولیتهنای مشنترک در

خصوص تعهدات وی در طود مدت زمان اعتبار نبوده و باید پاسخگوی موارد استفاده غیر مجاز در طود مدت زمان ارارداد ف

شده باشد.

دارنده پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت ) (FCPبه شماره  100-94-16از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
آدرس :تهران ،خیابان شهید بهشتی ،بعد از میرعماد پالک ، 37/1تلفن سراسری 1544

مهر و امضای مشترک

مهر و امضای آسیاتک

قرارداد ارائه خدمات اینترنت پرسرعت  ADSLبه مشترکین

صفحه 5 :از 5
کد سندBU-FO-06/25 :

 -2-7چنانچه شرکت نتوان ته باشد ن بت به ارایه خدمات با معیارهای مورد نظر این ارارداد (مانند و نه محدود به تعهدات  )SLAاادام نماید ،مشنترک منیتوانند ن نبت بنه اعنالم
ف

ارارداد و اخذ هزینه مرتبط با سرویس دریافتی اادام نماید و شرکت مکلف است پس از بررسی موضوع و در صورت تایید ،ظرف ی

هفته از تاری اعالم ف ن مشنترک ،ن نبت

به ت ویه ح اب با وی اادام نماید.
 -3-7در صورت ارایه هرگونه درخواستی از سوی مشترک مبنی بر تغییر در وضعیت تلفن ثابتی که ارتباط موضوع ارارداد بر روی آن دایر شده اسنت (اعنم از تغیینر مالکینت ،تغیینر
شماره ،تغیی ر مکان و  )...و عدم امکان براراری ارتباط در شرایط جدید ،مشترک می تواند ن بت به درخواست ف
ارارداد تا زمان ارایه درخواست ف

اادام نماید .بدیهی است م ئولیت مالی و حقوای ناشی از موضنوع

و جمع آوری ارتباط به عهده مشترک می باشد.

 -4-7مشترک ( ADSLم تاجر  ،صاحب خط) حق ف

یکطرفه و جمع آوری رانخه خط موضوع ارارداد ،از روی تجهیزات شرکت و از طریق شرکت مخابرات را ندارد.

 -5-7در صورت درخواست مشترک مبنی بر تغییر در وضعیت تلفن ثابتی که ارتباط موضوع ارارداد بر روی آن دایر شده است (اعم از تغییر مالکیت ،تغییر شماره ،تغییر مکنان و )...و
ارایه سرویس در وضعیت جدید ،امکان انتقاد مدت زمان باایمانده سرویس ابلی به سرویس جدید وجود ندارد.
ماده : 8رسیدگی به شکایتها
مشترک میتواند در صورت داشتن شکایت ،به وب سایت شرکت به آدرس www.asiatech.irدر بخش تماس با ما مراجعه و شکایت خود را در سامانه شکایات ثبت نماید و یا با
تلفن سراسری " 1544داخلی 4انتقادات و پیشنهادات" تماس بگیرد .در صورت بروز هرگونه اختالف بین طرفین ارارداد و عدم رفع مشکل از طریق مذاکره و گفتگوی دوجانبه،
مشترک میتواند موضوع را به سازمان از طریق مراجعه به سایت  www.195.irیا تماس با تلفن گویای  195یا شماره پیام  600195و یا آدرس ایمیل 195@ ict.gov.ir
منعکس و اادام به ثبت شکایت نماید.
الزم به ذکر است پس از ثبت درخواست از طریق سایت شرکت و سازمان ،سی تم ی شماره پیگیری در اختیار مشترک ارار داده که مشترک میتواند از طریق لین های مذکور
پیگیریهای الزم را انجام دهد.
تبصره :مراجعه به سازمان در این خصوص مانع طرح دعوا در مراجع اضایی نمیباشد.
ماده  :9وضعیت اضطراری
 -1-9وضعیت اضطراری پیشبینی نشده و غیر اابل پیشگیری تنها در صورتی از شرکت و مشترک سلب م ئولیت میکند که فرا ارادی باشد.
 -2-9در صورت بروز وافه غیر مجاز در ارایه خدمات ،شرکت میبای ت بی درنگ ،کلیه اادامات ضنروری بنرای اعناده دسترسنی بنه خندمات و بنه حنداال رسناندن پیامندهای عندم
دسترسی مشترکین به خدمت را انجام دهد.
 -3-9در صورت بروز وضعیت اضطراری ،شرکت همزمان با انجام کلیه اادامات ضروری میبای ت ن بت به اطالع رسانی آنی به مشترکین اادام نماید.
 -4-9عدم امکان انجام تعهدات موضوع ارارداد توسط شرکت که به موجب واوع بالیای طبیعی که ناشی از عدم رعایت اسنتانداردهای ایمننی در تأسنیس و نصنب و بهنره بنرداری از
تجهیزات شبکه باشد ،مشمود این ماده نمیشود و به عنوان اصور از تعهدات شرکت تلقی خواهد شد.
ماده  :10کلیات قرارداد
این ارارداد در  10ماده و در  2ن خه تنظیم ،امضا و مبادله گردید که هر ن خه حکم واحد را دارا میباشد.

نام و امضای مشترک

مهر و امضای شرکت

دارنده پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت ) (FCPبه شماره  100-94-16از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
آدرس :تهران ،خیابان شهید بهشتی ،بعد از میرعماد پالک ، 37/1تلفن سراسری 1544

مهر و امضای مشترک

مهر و امضای آسیاتک

