دارنده پروانه ارائه خدمات ارتباطي ثابت( )Servco.به شماره  100-95-35از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي

"قرارداد ارائه خدمات اينترنت پرسرعت"
اين قرارداد بين شركت پردازشگر رای آزما بانام تجاری ثبتشده " رای نت " به شماره ثبت  ، 44كد اقتصادی 411318111157 :دارنده پروانه ارائه خدمات ارتباطي
ثابت( )Servco.به شماره  100-95-35از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ،رايانامه  info@raynet.irنمابر  46847000و مديرعامل آقای
مهران پيراني با شماره ملي ، 0073686913به آدرس :تهران،بزرگاه فتح،شهرقدس،بلوار  45متری انقالب ،نبش خيابان كشاورز،مجتمع رز آبي ؛ ورودی  cطبقه چهارم،
واحد ،3كد پستي  3185779798به شماره تماس  46847000ازيکطرف و آ قای  /خانم  /شركت  .................................به كد ملي  /شماره ثبت  ............................نام
نماينده  /مديرعامل .............................آدرس  ................................................ ...................... :كد پستي .......................... :شماره تلفن همراه  ........................ :شماره تلفن ثابت
 ........................ :رايانامه (ايميل )  ........................ :ميزان تحصيالت  ........................ :تاريخ تولد  / / :شغل  ........................ :از طرفي ديگر منعقد مي گردد.
ماده  :1تعاريف
-1-1کميسيون :كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات
-2-1سازمان :سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي
-3-1سرويسدهنده :شركت پردازشگر رايآزما با نام تجاری ثبتشده رای نت كه ازاين پس در اين قرارداد "شركت" ناميده ميشود.
-4-1مشترك (سرويسگيرنده) :هر شخص حقيقي و يا حقوقي است كه بهعنوان كاربر نهايي بهموجب اين قرارداد از خدمات موضوع قرارداد استفاده مينمايد.
 -5-1خدمات اينترنت پرسرعت :يکي از فنآوری های  ADSLيا  WiFiميباشد كه در زمان عقد قرارداد براساس خدمت انتخاب شده از سوی مشترک نهايي خواهد شد.
 -6-1دوره اشتراك :مدت زمان سرويس انتخابي در شيوه فروش پيش پرداخت ،كه مشترک بر اساس تعرفه اعالمي از سوی شركت در چارچوب مصوبات كميسيون هزينه آن را
پرداخت ميكند و از زمان دايری سرويس آغاز مي شود.
 -7-1شماره تماس سراسری :شماره تماس سراسری  48086جهت ارتباط با پشتيباني بهصورت  24ساعته و در  7روز هفته و بدون هزينه بين شهری مي باشد.
 -8-1تغيير سرويس :به معني انتخاب سرويس جديد با پهنای باند و حجم متفاوت است. .
 -9-1پنل کاربری ،ح ساب کاربری :به معني درگاه خدمات برای م شترک بوده كه تمامي اطالعر سانيها و اعمال تغييرات روی سرويس م شترک از طريق آن به آدرس
 ........................امکانپذير است.
 -10-1شبکه شرکت  :كليه تجهيزات و خطوط ارتباطي كه تحت مالکيت شركت ميباشد.
-11-1ترافيک ماهيانه  :ميزان تبادل بسته های داده ارسالي و دريافتي از شبکه شركت در طي يک ماه شمسي ميباشد.
 -1-12دايری سرويس :تحويل و راهاندازی سرويس مشترک و برقراری ارتباط با شبکه شركت ميباشد.
 -1-13رانژه :آماده كردن خط مشترک به منظور برقراری ارتباط تلفن مشترک با شبکه شركت ميباشد.
 -14-1نشاني :IPنشاني پروتکل اينترنت ،برچسب عددی است كه به تجهيزات شبکه های رايانهای اختصاص پيدا ميكند و به منظور اتصال بين گرههای شبکه استفاده مي شود.
 -15-1نشانيهای عمومي  :IPنشانيهای  IPكه در شبکه جهاني اينترنت قابل مسيريابي هستند.
 -15-1نشانيهای خصوصي  :IPبازهای از نشاني های  IPاست كه برای شبکههای خصوصي (مانند شبکه داخلي سازمانها و شبکه ملي اطالعات) در نظر گرفته شده است.
ماده  :2موضوع قرارداد
عبارت ا ست از برقراری ات صال دوطرفه نامتقارن به شبکه جهاني اينترنت از طريق شبکه شركت و با ا ستفاده از فناوری   ADSLيا   WiFiبه صورت غير اخت صا صي و
اشتراكي ( )Sharedبر اساس خدمات منتخب توسط مشترک.
ماده  :3مدتزمان قرارداد
تاريخ قرارداد از ...../...../....لغايت  ..../..../....به مدت  ............ماه شمسي بوده و با اولين اتصال به شبکه شركت برحسب ساعت و دقيقه شروع ميشود.
تبصره  :1در خدمات اينترنت پرسرعت  ADSLدر صورتي كه مشترک درخواست اعزام كارشناس نصب و تحويل حضوری سرويس را داشته باشد ،شركت حداكثر ظرف مدت 72
ساعت پس از اعالم رانژه خط تلفن و اعالم آمادگي تحويل سرويس به مشترک ،سرويس را به صورت حضوری نصب و راه اندازی كرده و تحويل ميدهد ،در صورتي كه مشترک در
اين مدت شرايط و محيط را برای نصب و مراجعه حضوری كارشناس آماده ننمايد ،زمان دايری سرويس 72ساعت پس از اعالم آمادگي تحويل سرويس از سوی شركت درنظرگرفته
مي شود ،در غير اين صورت م شترک بايد حداكثر ظرف مدت  72ساعت پس از اعالم آمادگي تحويل سرويس به م شترک و تحويل نام كاربری و كلمه عبور و اطالعات الزم از سوی
شركت به مشترک ،ارتباط با شبکه شركت را برقرار نمايد،در صورت عدم انجام اين امر در زمان اشاره شده توسط مشترک ،مبنای زمان دايری سرويس از زمان اعالم آمادگي تحويل
سرويس از سوی شركت لحاظ خواهد شد.
تب صره  :2در خدمات اينترنت پر سرعت مبتني بر فنآوری  ،WiFiشركت حداكثر ظرف مدت  72ساعت پس از درخوا ست م شترک و اعالم آمادگي تحويل سرويس به م شترک،
سرويس را به صورت حضوری نصب ،راه اندازی و داير كرده و تحويل ميدهد و شركت متعهد است شروع قرارداد را از تاريخ امضاء صورتجلسه نصب توسط مشترک محاسبه نمايد.
تبصره  :3در صورت پايان مدتزمان قرارداد و عدم درخواست تمديد قرارداد از سوی مشترک ،اطالعرساني هشدار پايان زمان قرارداد ،بهصورت پست الکترونيکي و ارسال پيامک به
م شترک صورت ميپذيرد .در صورت عدم ارائه درخوا ست تمديد تو سط م شترک 72 ،ساعت پس از پايان زمان قرارداد ،قرارداد فيمابين پايانيافته تلقي شده و سرويس جمعآوری
ميشود و راهاندازی مجدد سرويس مشمول زمان و شرايط جديد خواهد بود.
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ماده  :4مبلغ قرارداد
م شترک بايد قبل از آغاز بهرهبرداری از خدمات مندرج در ماده دو ،در ابتدای هرماه يا دوره بايد هزينه خدمات را مطابق تعرفههای م صوب كمي سيون و بر ا ساس سرويس درخوا ستي
بپردازد.
نوع خدمت

مصوبه

قيمت به

نوع خدمت

مصوبه مربوطه

هزينه دايری و تخليه خطوط (برای يکبار)
سقف هزينه سرعت ماهيانه نرخ دانلود  512كيلوبيت
هزينه برقراری و نگهداری ماهيانه با سرعت  256كيلوبيت

237
 152و 237
266
237

150.000
120.000
125.000
25.000

حجم اضافي در صورت اتمام ترافيک تعيين شده مصرف
منصفانه سرويس

266

هزينه برقراری و نگهداری ماهيانه سرعت 512كيلوبيت
هزينه برقراری و نگهداری ماهيانه سرعت  1024كيلوبيت
هزينه برقراری و نگهداری ماهيانه سرعت 2048كيلوبيت

237
237
237

40.000
60.000
80.000

بر اساس جلسه شماره  3مصوبه شماره  177مورخ  92/08/12كميسيون
هزينه هر آدرس خصوصي( IPبه درخواست مشترک)
 9%ماليات بر ارزشافزوده در سال95
سايرمبالغ حسب قوانين كشور(ماليات بر ارزشافزوده و)...
سرويسهايغير حجمي طبق مصوبه  237شامل ترافيک اينترنت داخلي و بينالملل

هزينه برقراری و نگهداری ماهيانه سرعت  4096كيلوبيت

237

140.000

هزينه برقراری و نگهداری ماهيانه سرعت  8مگ و باالتر از آن

237

180.000

هزينه نصب (به درخواست مشترک)

مربوطه

ريال

حداقل نرخ بيت
(كيلوبيت بر ثانيه)
1024
2048
4096
8192

قيمت به ريال

هرگيگا بايت

20.000

حداقل حجم ماهانه به GB

سقف هزينه
ماهانه ارائه
خدمت
( ريال)
250.000
400.000
600.000

20
30
40

10
15
20

1.000.000

60

30

حجم ترافيک داخلي

حجم ترافيک بينالملل

 -1-4هزينه اشتراك :هزينه اشتراک و استفاده دورهای از خدمات موضوع قرارداد بر اساس تعرفههای مصوب شركت و در چارچوب مصوبه شماره  1جلسه شماره  237مورخ
 95/03/22كميسيون (و ساير مصوبات جديد بعدی) است و از مجموع هزينه برقراری و نگهداری ماهيانه و تعرفه پلکاني حجم ترافيک بهدستآمده است و معادل  ........................ريال
است كه با توجه به شيوه فروش پيشپرداخت در زمان عقد قرارداد بهصورت كامل از مشترک دريافت ميشود و مبلغ كل قرارداد با احتساب ماليات بر ارزشافزوده  ........................ريال
است كه مشترک ميبايستي مبلغ كل قرارداد را از طريق درگاه پرداخت الکترونيکي در پنل كاربری واريز و يا بهصورت نقد پرداخت نمايد.
تبصره :با توجه به سياستهای تشويقي شركت كه بايد به تائيد سازمان برسد ،در برخي موارد تعرفه نهايي سرويس كمتر از سقف تعيينشده ،مطابق مصوبات كميسيون در نظر گرفته
ميشود كه بهصورت شفاف در قرارداد ذكر ميشود.
 -2-4هزينه راهاندازی تجهيزات مشترك اينترنت پرسرعت  :ADSLدرصورتيكه مشترک نيازمند حضور نماينده شركت برای نصب سرويس در محل موردنظر باشد،
بايد هزينه راهاندازی تجهيزات انتهايي را عالوه بر هزينه اشتراک مطابق نرخ شركت در چارچوب مصوبات كميسيون به مبلغ  150000ريال در زمان عقد قرارداد پرداخت نمايد.
 -3-4هزينه دايری و تخليه مشترك اينترنت پرسرعت  :ADSLمطابق مصوبات شماره  1جلسه شماره  152مورخ  91/8/14و شماره  1جلسه شماره  237مورخ 95/03/22
كميسيون ،هزينه رانژه مخابرات (دايری /تخليه) برابر 120/000ريال بوده و اين هزينه عالوه بر هزينه اشتراک و راهاندازی اتصال ،فقط يکبار در هنگام عقد قرارداد از مشتركين
دريافت ميشود .بديهي است در صورت عدم پرداخت هزينه مذكور از سوی مشترک اين هزينه در هنگام درخواست جمعآوری از سوی شركت مطالبه و مشترک ملزم به پرداخت آن
قبل از جمعآوری است.
تبصره :1مطابق مصوبات جاری كشور ،ماليات بر ارزشافزوده به كليه مبالغ هزينههای مذكور اضافهشده و مشترک ملزم به پرداخت آن برای هر دوره اشتراک است.
تبصره  :2در صورت نياز ،مشترک ميتواند نسبت به خريد ترافيک اضافي بر اساس مصوبات كميسيون اقدام نمايد.
تبصره  :3باپرداخت هزينه اشتراک،اين قرارداد خودبهخود برای دورهای كه حق اشتراک آن پرداخت شده،تمديد ميگردد.
تبصره  :4مدت اعتبار مجوز فعاليت شركت از مورخ  1395/12/24به مدت  5سال شمسي است.
ماده  : 5تعهدات شرکت
-1-5شركت ارائه يک يا چند مورد خدمات يا تجهيزات را به خريد يک يا چند مورد ديگر مشروط نمينمايد.
 -2-5شركت متعهد ميشود كه به همان ترتيب اعالمي در تبليغات و بازاريابي خود قراردادها را تنظيم كند.
 -3-5شرركت قوانين و مقررات مصروب مراجع ذیصرال قانوني مربوط به ارائه خدمات موضروع اين قرارداد را از طريق درج در وبسرايت در دسرترس مخاطبان و مشرتركين قرار
ميدهد.
-4-5شرررر كت متع هد ميشرررود تمه يدات الزم را برای ر عا يت تع هدات  SLAدر هن گام عمل يات شرررب که را پيشبيني ك ند و بااطالع قبلي ( حدا قل  48سرررا عت ق بل) ز مان
 Down Timeرا تعيين كند .عمليات Down Timeدر زمانهای كم ترافيک ( ساعت  2تا  6صبح) انجام ميشود و تعداد آن در ماه حداكثر يکباراست.
 -5-5شركت متعهد به ارائه و اجرای توافقنامه سطح خدمات ( )SLAمطابق ضوابط مصوبه شماره ( 177و ساير مصوبات جديد بعدی) كميسيون بوده و تمام بندهای توافقنامه سطح
خدمات ( )SLAاز زمان امضای قرارداد و تحويل سرويس قابلاجرا ميباشد.
 -6-5شركت متعهد ميشود تا پايان دوره اشتراک خدمت انتخابي ،تغييری در شرايط مقرر در قرارداد نخواهد داد مگر اينکه بر اساس اعالم سازمان مجبور به اعمال تغييرات باشد كه
در اين مورد نيز شرايط جديد بايد به اطالع مشترک برسد و تصميمگيری در خصوص ادامه يا فسخ قرارداد در اختيار مشترک باشد.
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-7-5شرررركت در قبال تصرررميمات مراجع ذيصرررال و تغييرات در قوانين و مقررات مؤثر بر اين قرارداد مسررریوليتي ندارد مگر اينکه بعدها اعمالنفوذ ناروای آن در تصرررويب احکام
موردنظرش به اثبات برسد.
-8-5چنانچه به تشخيص شركت،اصالحات يا ايجاد تغييرات در متن قرارداد ضروری باشد ،پس از تائيد سازمان ،حداقل  14روز قبل از الزماالجرا شدن نسبت به تحويل نسخه كتبي
و يا الکترونيکي به مشترک اقدام نموده و مشترک در طي مدت مذكور ميتواند اعتراضات خود را به صورت كتبي و يا الکترونيکي از طريق ايميل  ، info@raynet.irيا نمابر به
شماره  46847000به شركت اعالم نمايد.
تبصره :در خصوص قراردادهای قبلي ،شركت موظف به كسب رضايت مشتركين جهت اعمال تغييرات است.
 -9-5شركت متعهد ميشودتحت هيچ شرايطي بهجز در مواردی كه قانون و مقررات معين ميكند ،مشتركين را از دسترسي به خدمات موضوع اين قرارداد محروم يا محدود نکند.
 -10-5شركت متعهد مي شود چنانچه آسيب مادی يا معنوی قريبالوقوعي از طريق خدمات موضوع قرارداد مشتركين را تهديد كند و از اين رخداد آگاه باشد نسبت به اتخاذ تمهيدات
بازدارنده و يا آگاه سازی م شتركين و ارائه رهنمودهای پي شگيرانه به آنها اقدام كند ،در غير اين صورت عالوه بر ساير م سیوليتهای قانوني ،موظف به جبران زيانهای وارده خواهد
بود.
 -11-5شركت موظف به حفظ محرمانگي دادهها و اطالعات مشتركين و ارتباطات و حريم خصوصي مشتركين است و متعهد ميشود به مشتركين جهت صيانت از دادهها و اطالعات
شخصيشان متناسب با خدمات ارتباطي و فنآوری اطالعات و آسيبهای احتمالي ناشي از تهديدها اطالعرساني كافي را به عمل آورد.
-12-5شركت متعهد ميشود كه اعمال هرگونه نظارت بر كاركردهای خدمات ،موجب دسترسي غيرمجاز به دادهها و ارتباطات شخصي مشتركين نيست و رعايت مقررات قانوني ناظر
به اين حوزه الزامي است.
 -13-5مشخصات و نرخ خدمات بايد به نحو مناسب و با جزييات كامل ،بهطور رايگان به اطالع مشتركين رسانده شود.
 -14-5شركت متعهد به ارائه خدمات دسترسي به اينترنت به مشترک مطابق موضوع قرارداد بوده و در صورت درخواست مشترک مبني بر نصب و راهاندازی خدمت ،شركت موظف
به ن صب و راهاندازی تجهيزات انتهايي م شترک ا ست .هزينه راهاندازی تجهيزات انتهايي طبق م صوبه كمي سيون از م شترک اخذ و صورتجل سه تحويل خدمات مو ضوع قرارداد با
مشترک تنظيم ميشود.
 -15-5شركت موظف ا ست دادهها و اطالعات مربوط به شاخصهای كيفيت خدمات را تا شش ماه پس از پايان قرارداد م شتركين نگهداری كنند تا امکان پا سخگويي به ادعاهای
مطر شده از سوی آنها مبني بر نبود يا كاستي كيفيت خدمات را داشته باشد .
 -16-5شركت متعهد ا ست بيوقفه ،به صورت بي ستوچهار( )24ساعت در شبانهروز و هفت( )7روز در هفته  ،خدمات مو ضوع قرارداد را فراهم نمايد و امکانات پ شتيباني تلفني از
طريق شماره 46847000و پاسخگويي به مشتركين خود را بهصورت شبانهروزی و در تمام ايام هفته و ايام تعطيل فراهم كند.
تبصره :پشتيباني حضوری و رفع عيوب فني كه نياز به عمليات فيزيکي در مراكز مخابراتي يا محل مشترک ( )ADSLيا محل نصب تجهيزات ( )WiFiدارند ،در ساعات اداری
قابل بررسي و حل است.
 -17-5شركت در مقابل بروز مشکالتي از سوی مخابرات از قبيل ( فيبر نوری و كابل برگردان خطوط تلفن و  )...كه مانع ارائه خدمات از سوی شركت گردد  ،هيچگونه مسیوليتي
ندارد .
ماده  :6تعهدات مشترك
 -1-6مشترک متعهد ميشود با آگاهي كامل از بهای خدمات و نحوه پرداخت هزينهها نسبت بهگزينش آنها اقدام كند و به مواعد مقرر در قرارداد پايبند باشد .
 -2-6م شترک متعهد مي شود كليه قوانين و مقررات جمهوری ا سالمي ايران مرتبط با مو ضوع قرارداد و د ستورالعملهايي كه از سوی مراجع ذیربط صادر و ابالغ شده و از طريق
پايگاه اطالعرساني شركت يا ساير مبادی ذیربط اطالعرساني شده است را رعايت نمايد .
 -3-6مشترک متعهد ميشود از واگذاری امکانات و تجهيزات متعلق به شركت به غير خودداری نمايد .در غير اين صورت دارنده پروانه مجاز به فسخ خدمات است .
-4-6هرگونه واگذاری خطوط و لينکها و مدارات ارتباطي پهنای باند و ساير امکانات و خدمات ارائه شده به آنها به غير و خارج از روال انتقال امتياز توسط شركت و همچنين توزيع
تمام يا بخ شي از آنهابه صورت عمومي به سايرين (فعاليت م شابه شركتهای اپراتوری) به هر شکل و تحت هر عنوان ممنوع بوده و م شتركين صرفاً مجاز به ا ستفاده از خطوط و
خدمات مذكور توسط خود و يا كارمندان خود (در زمان اشتغال به كار يا مأموريت سازماني) ميباشند.
تبصره : 1ارائه سرويس به محصلين و يا دانشجويان دانشگاههاو ساير مؤسسات آموزشي در زمان حضور آنها در مکان محل تحصيل و منوط به رعايت تمامي موارد بالمانع
است.
تبصره  : 2در صورت توزيع درونسازماني خطوط و خدمات ارائهشده  ،ثبت مشخصات هويتي و CDRو  LOGفعاليت كاربران و ذخيره آن برای مدت حداقل يک سال جهت ارائه
به مراجع ذیصال ضروری است.
 -5-6مسیوليت عواقب هرگونه استفاده سوء و مغاير با قوانين و مقررات از خطوط و خدمات ارائهشده صرفاً بر عهده مشتركين و صاحبامتيازآنها است.
 -6-6مشتركين مجاز به انتقال ترافيک خطوط تلفن از بسترهای ديتا و اينترنت واگذارشده نميباشند.
تبصره  :اين محدوديت خطوط تلفن داخلي ) (PBXسازمانها و شركتها و مؤسسات را در محدوده ساختمان و شبکه محلي در برنميگيرد.
 -7-6در صورت نيازمندی برخي از مشتركين حقوقي جهت توزيع اينترنت در مکانهای عمومي (از قبيل پارکها و مراكز تفريحي و فرودگاهها پايانههای مسافربری و  ) ...با استفاده
از بستر WIFIو يا هر روش ديگر الزم است اين اقدام تحت مسیوليت و مديريت شركت به متوليان اماكن فوق صورت پذيرفته و در مراحل طراحي و اجرا نيز هماهنگي الزم بين
شركت جهت تأمين پيوست كنترلي ،اعمال سياستهای امنيتي و همچنين نحوه احراز هويت،ثبت و ذخيره مشخصات و  LOGفعاليت كاربران به عمل آيد .در غيراينصورت اين عمل
تخلف بوده و كليه مسیوليتها و تبعات آن به عهده مشترک خواهد بود.
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دارنده پروانه ارائه خدمات ارتباطي ثابت( )Servco.به شماره  100-95-35از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي

 -8-6بديهي است شركت ميتواند در صورت مشاهده و اطالع از موارد تخطي از مفاد بندهای  5-6تا  7-6توسط مشترک نسبت به صدور اخطار با مهلت  10روزه جهت رفع موارد
تخلف اقدام نموده و در صورت عدم رفع تخلف ملزم به قطع خطوط و توقف ارائه سرويس تا زمان رفع موارد تخلف و همچنين معرفي مشترک خاطي به مراجع ذيصال است.
 -9-6مشترک متعهد ميشود در صورت تغيير مشخصات تماس (شماره تلفن و آدرس پست الکترونيکي) ،اطالعات جديد خود را به دارنده پروانه اطالع دهد ،در صورت عدم اطالعرساني
و بروز هرگونه مشکلي در برقراری تماس با مشترک  ،مسیوليت عدم اطالع از مواردی كه متضمن اطالعرساني است  ،بر عهده مشترک خواهد بود .
 -10-6مشترک موظف است پس از اولين ارتباط با شبکه شركت  ،نسبت به تغيير رمز ورود سرويس خود اقدام نمايد و حفاظت از سيستمها و اطالعات سمت مشترک بر عهده خودش
است و مشترک بايد از نام كاربری و رمز عبور به نحو مناسب نگهداری نمايد.
-11-6كليه سرويسها دارای نشانيهای عموميIPبهصورت متغير ) (Dynamicاست و در صورت نياز به سرويسهای دارای نشانيهای خصوصي IPدر هر زمان با پرداخت هزينه
مربوطه و وجود امکانات ،امکانپذيراست.
 -12-6بهمنظور تکريم اربابرجوع تمامي مکالمات برقرارشده با مشترک ضبط ميشود و درصورتيكه مشاهده رفتار نابهنجار و يا الفاظ خارج از عرف جامعه از سوی كاركنان شركت
و يا مشترک دو طرف حق مستند قراردادن مکالمه ضبطشده و پيگيری موضوع مطابق قوانين كشور رادارند.
ماده  :7شرايط فسخ قرارداد
 -1-7مشترک در صورت تمايل به انصراف از دريافت خدمات ،ميباي ستي با ارائه درخواست از پنل كاربری خود به فسخ قرارداد اقدام نمايد و شركت مکلف است حداكثر ظرف مدت
يک هفته از تاريخ اعالم فسخ مشترک ،نسبت به انجام كليه مراحل فسخ و فسخ قرارداد با وی اقدام نمايد .بديهي است در صورت درخواست فسخ يکطرفه از سوی مشترک قبل از
پايان قرارداد هزينه پرداختي مربوط به اين قرارداد به مشررترک عودت داده نخواهد شررد .همچنين فسررخ و يا اتمام قرارداد به هر دليل ،بههيچوجه رافع مسرریوليتهای مشررترک در
خصوص تعهدات وی در طول مدتزمان اعتبار نبوده و بايد پاسخگوی موارد استفاده غيرمجاز در طول مدتزمان قرارداد فسخشده باشد.
 -2-7چنانچه شركت نتوان سته با شد ظرف يک هفته از تاريخ انعقاد قرارداد ن سبت به ارائه خدمات با معيارها و مفاد موردنظر اين قرارداد ازجمله تعهدات  SLAاقدام نمايد،م شترک
ميتواند نسبت به اعالم فسخ قرارداد و اخذ هزينه اقدام نمايد و شركت مکلف است ظرف يک هفته از تاريخ اعالم فسخ مشترک  ،نسبت به تسويهحساب با وی اقدام نمايد.
 -3-7در صورت ارائه هرگونه درخوا ستي از سوی م شترک خدمات اينترنت پر سرعت  ADSLمبني بر تغيير در و ضعيت تلفن ثابتي كه ارتباط مو ضوع قرارداد بر روی آن داير شده
است (اعم از تغيير مالکيت ،تغيير شماره ،تغيير مکان و  )...و عدم امکان برقراری ارتباط در شرايط جديد ،مشترک ميتواند نسبت به درخواست فسخ اقدام نمايد .بديهي است مسیوليت
مالي و حقوقي ناشي از موضوع قرارداد تا زمان ارائه درخواست فسخ و جمعآوری ارتباط به عهده مشترک است.
 -4-7م شترک خدمات اينترنت پر سرعت  ( ADSLم ستأجر  ،صاحب خط) حق ف سخ يکطرفه و جمعآوری رانژه خط مو ضوع قرارداد ،از روی تجهيزات شركت و از طريق شركت
مخابرات را ندارد .
ماده : 8رسيدگي به شکايتها
م شترک ميتواند در صورت دا شتن شکايت ،به وب سايت شركت به آدرس  www.raynet.irمراجعه و شکايت خود را در سامانه شکايات ثبت نمايد و يا با تلفن46847000
تماس بگيرد .در صورت بروز هرگونه اختالف بين طرفين قرارداد و عدم رفع مشکل از طريق مذاكره و گفتگوی دوجانبه ،مشترک مي تواند موضوع را به سازمان از طريق مراجعه به
سايت  www.195.irيا تماس با تلفن گويای  195يا شماره پيامک  600195و يا آدرس ايميل  195@ict.gov.irمنعکس و اقدام به ثبت شکايت نمايد.
الزم به ذكر ا ست پس از ثبت درخوا ست از طريق سايت  www.raynet.irو سازمان ،سي ستم يک شماره پيگيری در اختيار م شترک قرارداده كه م شترک ميتواند از طريق
لينکهای مذكور پيگيریهای الزم را انجام دهد .
ماده  :9وضعيت اضطراری
 -1-9وضعيت اضطراری پيشبينيشده و پيشبينينشده تنها در صورتي از شركت سلب مسیوليت ميكند كه فرا ارادی باشد .
 -2-9در صورت بروز وقفه غيرمجاز در ارائه خدمات ،شركت ميبايست بيدرنگ ،كليه اقدامات ضروری برای اعاده دسترسي به خدمات و به حداقل رساندن پيامدهای عدم دسترسي
مشتركين به خدمت را انجام دهد.
 -3-9در صورت بروز وضعيت اضطراری ،شركت همزمان با انجام كليه اقدامات ضروری ميبايست نسبت به اطالعرساني آني به مشتركين اقدام نمايد .
 -4-9عدم امکان انجام تعهدات مو ضوع قرارداد تو سط شركت كه بهموجب وقوع باليای طبيعي كه نا شي از عدم رعايت ا ستانداردهای ايمني در تأ سيس و ن صب و بهرهبرداری از
تجهيزات شبکه باشد ،مشمول اين ماده نميشود و بهعنوان قصور از تعهدات شركت تلقي خواهد شد.

نام و نام خانوادگي مشترك /امضاء

مهر و امضاء شرکت رای نت
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