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

قرارداد ارائه خدمات اینترنت پرسرعت
اين قرارداد بين شرکت پردازشگر رایآزما ( رای نت) به شماره ثبت 44 :و دارنده پروانهه  servcoبهه شهماره  100-95- 35از سهازاا نظیهيم ارهررا و
ارنباطا راديويی (با اعتبار  5سال شمسی از ناريخ  ،)1395/12/24رايانااه  ، info@raynet.irنمابر  021 46847000و احمد سليمانی به عظوا ادير عاال
با شماره الی  0059319844به نشانی  :نهرا  ،شهرقدس  ،بلوار  45اتری انرالب  ،نبش خيابا کشاورز  ،ساختما رز آبی  ،ورودی  ،cطبره چهارم  ،واحهد 3
به شماره نماس  48086از يک طرف و از طرف ديگر با شرايط ذيل اظعرد ایشود.
مشخصات مشترک( :شخص حقیقی یا حقوقی)

آقای /خانم  /شرکت  ---------------------به کد الی /شماره ثبت  - -----------نام نمايظده /اديرعاال--------------
شماره نلفن همراه------------ :
نشانی اکا دريافت خدات ------------------------------------و اقااتگاه اصلی--------------------------:
شماره نلفن ثابت -------------- :رايانااه (ايميل )  --------------- :ايزا نحصيال  ---------------- :ناريخ نولد / / :
شغل -------- :
ماده  -1تعاریف:

 -1-1کمیسیون :کميسيو نظیيم ارررا و ارنباطا
 -1-2سازمان :سازاا نظیيم ارررا و ارنباطا راديويی
-1-3سرویس دهنده :شرکت رای نت به شرح اشخصا باال که از اين پس در اين قرارداد"شرکت" ناايده ایشود.
 -1-4مشترک :هر شخص حريری و يا حروقی است که به عظوا کاربر نهايی به اوجب اين قرارداد از خداا اوضوع قرارداد استفاده اینمايد.
 -1-5پنل کاربری ،حساب کاربری :درگاه خداا برای اشترک به آدرس  my.raynet.irایباشد که دسترسی به اطالعرسهانیهها ،صورنحسهابهها ،ريهز
اصرف و انجام نست سرعت از طريق آ ااکا پذير است.
 -1-6شبکه شرکت :کليه نجهيزا و خطوط ارنباطی که نحت االکيت شرکت ایباشد.
 -1-7رانژه :برقراری ارنباط نلفن اشترک با شبکه شرکت که حداکثر ظرف اد  24ساعت انجام ایشود.
 -1-8دایری سرویس :نحويل و راه اندازی سرويس اشترک و برقراری ارنباط با شبکه شرکت.
 -1-9اکانت :عبار است از شظاسه کاربری و کلمه عبور.
 -1-10نشانی  :IPنشانی پرونکل ايظترنت ،برچسب عددی است که به نجهيزا شبکه های رايانهای اختصاص پيدا ایکظد و به اظیور انصال بين گرههای
شبکه استفاده ایشود.
 -1-11نشانیهای عمومی  :IPنشانیهای  IPکه در شبکه جهانی ايظترنت قابل اسيريابی هستظد.
 -1-12نشانیهای خصوصی  :IPبازهای از نشانی های  IPاست که برای شبکههای خصوصی (اانظد شبکه داخلی سازاا ها و شبکه الی اطالعا ) در نیر
گرفته شده است.
 -1-13مکان دریافت خدمت :احلی که شرکت خداا خود را در آ نرطه به اشترک نحويل ایدهد.
 -1-14اقامتگاه اصلی :به اعظای اشخصا آخرين نشانی احل سکونت ،اعالم شده از سوی اشترک به شرکت جهت دريافت اکانبا ایباشد.
 -1-15شماره تماس :شماره نماس 48086جهت ارنباط با پشتيبانی بهصور  24ساعته و در  7روز هفته ایباشد.
 -1-16ترافیك آستانه استفاده مصرف منصفانه :حداکثر حجم اصرفی نعيين شده از سوی شرکت در هريک از سرعتهای نعيين شده ،به نحوی که نرافيک
داخلی حداقل دو( )2برابر نرافيک بين الملل است.
 -1-17سرعت پایه :سرعتی است که پس از انمام حجم اصرف اظصفانه اشترک در يک ااه سرويسدهی بر ابظای آ برای هر دو نوع نرافيک داخل و
بينالملل ادااه خواهد يافت و حداقل ايزا نعيين شده برای آ سرعت  128کيلو بيت بر ثانيه است.
 -1-18ترافیك داخلی :هر نرافيک با ايزبانی در داخل کشور است.
ماده  :2موضوع قرارداد

عبارنست از
 -برقراری دسترسی پرسرعت ثابت اشترک از طريق شبکه شرکت و روی خط نلفن  .............................با نرخ بيت (سرعت) .............................

تبصره :نغيير سرويس "صرفا" در پايا هر دوره ،به درخواست اشترک ااکا پذير است.
-

برقراری انصال دو طرفه نااترار غير اختصاصی به شبکه جهانی ايظترنت از طريق شبکه شرکت و ارايه خداا پشتيبانی ارنبط با آ بر اساس نوع
سرويس درخواستی اظدرج در فرم درخواست سرويس که جزء اليظفک اين قرارداد ایباشد.
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-

نااين پهظای باند ايظترنتی اختصاصی ،با سرعت دريافت  ................اگا بيت بر ثانيه ()............. Mbpsو ارسال  ..................اگا بيت بر ثانيه
( ).............Mbpsبه همراه ........................IPو نحويل آ در اکا دريافت خدات وارايه خداا پشتيبانی ارنبط با آ .
انصال به شبکه شرکت و بهره برداری از خداا ايظترنت با استفاده از فظاوری بی سيم و اشخصا سرويس انتخاب شده نوسط اشترک اظدرج در
فرم انتخاب سرويس با نعرفه های اصوب شرکت در چارچوب اصوبا کميسيو وارايه خداا پشتيبانی ارنبط با آ .

ماده  :3مدت زمان قرارداد

 -3-1اد زاا اين قرارداد بر اساس ااه شمسی و از زاا اولين انصال با شبکه شرکت شروع و پايا آ بر اساس دوره اشتراک سرويس انتخاب شده برطبق
فرم درخواست اشتراک سرويس و اطالعا پظل کاربری ،برحسب ساعت و دقيره ای باشد.
 -3-2در صورنیکه اشترک درخواست اعزام کارشظاس نصب و نحويل حضوری سرويس را داشته باشد ،شرکت حداکثر ظرف اد  72ساعت پس از اعالم رانژه
خط نلفن و اعالم آاادگی نحويل سرويس به اشترک ،سرويس را به صور حضوری نصب و راه اندازی و داير کرده و نحويل ایدههد و شهرکت اتعههد اسهت
شرو ع قرارداد را از ناريخ ااضاء صورنجلسه نصب نوسط اشترک احاسبه نمايد .اگر اشترک در اين اد شهرايط و احهيط را بهرای نصهب و اراجعهه حضهوری
کارشظاس آااده نظمايد ،زاا دايری سرويس  72ساعت پس از اعالم آاادگی نحويل سرويس از سوی شرکت در نیر گرفته اهی شهود ،در صهورنیکهه اشهترک
درخواست اعزام کارشظاس نصب و نحويل حضوری سرويس را نداشته باشد ،بايد حداکثر ظرف اد  72ساعت پس از اعالم آاادگی نحويل سرويس به اشترک
و نحويل نام کاربری و کلمه عبور و اطالعا الزم از سوی شرکت به اشترک ،ارنباط با شبکه شرکت را برقرار نمايد ،در صور عدم انجام اين اار در زاا اشاره
شده نوسط اشترک ،ابظای زاا دايری سرويس از زاا اعالم آاادگی نحويل سرويس از سوی شرکت لحاظ خواهد شد.
 -3-3هشدار پايا زاا دوره سرويس طبق قرارداد حداقل  10روز قبل از انمام زاا پايا دوره ،نوسط شرکت به صور الکترونيکی به اشترک اطالع رسانی
ایشود و در صور عدم درخواست نمديد از سوی اشترک از طريق پظل کاربری (سااانه اشتريا ) نا  72ساعت پس از پايا اد زاا قرارداد ،قرارداد فی اها
بين ،پايا يافته نلری شده و سرويس جمع آوری ای شود و راه اندازی اجدد سرويس اشمول زاا و شرايط جديد خواهد بود.
 -3-4برای اشترکيظی که در اکا اجارهای به سر ایبرند ،اين قرارداد نظها نا پايا اد زاا اجاره ،اظعرد ایشود .در صورنی که نا  48سهاعت قبهل از پايها
اد زاا قرارداد ،اشترک اجاره نااه جديد و يا نمديد اجاره نااه قبلی را به شرکت ارايه نمايد ،شرکت نسبت به نمديد اين قهرارداد يها انعرهاد قهرارداد جديهد بها
اشترک اقدام اینمايد .در غير اين صور قرارداد فی اا بين ،پايا يافته نلری شده و سرويس جمعآوری ای شود.
ماده  :4مبلغ قرارداد

اشترک بايد قبل از آغاز بهره برداری از خداا اظدرج در ااده دو ،در ابتدای هر ااه يا دوره هزيظه خداا را اطابق نعرفه ههای اصهوب کميسهيو و براسهاس
سرويس درخواستی بپردازد.
 -4-1ابلغ کل قرارداد براساس سرويس درخواستی اظدرج در فرم درخواست سرويس اطابق با اصهوبا شهماره  266اهورخ 1396/08/21و شهماره  268اهورخ
 96/10/03کميسيو و يا ساير اصوبانی است که در آيظده نصويب ایشود و با احتساب االيا بر ارزش افزوده به ايزا  ----------ريال ،بهرای کهل دوره
جمعا  -----------ريال ایباشد .اشترک اوظف است در ابتدای هر ااه يا دوره ،ابلغ ----------ريال را از طريق درگهاه پرداخهت الکترونيکهی در پظهل
کاربری واريز و يا بهصور نرد پرداخت نمايد.
 -4-2هزینه راهاندازی تجهیزات مشترک اینترنت پرسرعت  :ADSLدرصورنیکه اشترک نيازاظد حضور نمايظده شرکت برای نصب سرويس در احل
اوردنیر باشد ،بايد هزيظه راهاندازی نجهيزا انتهايی را عالوه بر هزيظه اشتراک اطابق نرخ شرکت در چارچوب اصوبه شماره  1جلسه شماره  237اورخ
 95/03/22کميسيو (و يا ساير اصوبانی که در آيظده نصويب ایشود) ،در زاا عرد قرارداد پرداخت نمايد.
 -4-3هزینه دایری و تخلیه مشترک اینترنت پرسرعت  :ADSLهزيظه رانژه اخابرا (دايری /نخليه) اطابق اصوبه شماره  1جلسه شماره  237اورخ

 95/03/22کميسيو (و يا ساير اصوبانی که در آيظده نصويب ایشود) ایباشد که عالوه بر هزيظه اشتراک (و هزيظه راه اندازی نجهيزا انتهايی در صور
درخواست) ،فرط يکبار در هظگام راهاندازی انصال ،از اشترکين دريافت ایشود.
تبصره  :1اطابق اصوبا جاری کشور ،االيا ارزش افزوده به کليه ابالغ اذکور اضافه شده و اشترک الزم به پرداخت آ ای باشد.
تبصره  :2با پرداخت هزيظه اشتراک ،اين قرارداد خود به خود برای دوره ای که حق اشتراک آ پرداخت شده ،نمديد ای گردد.
تبصره  :3درصور انمام نرافيک آستانه اصرف اظصفانه ،پس از اطالعرسانی به اشترک ،سرعت سرويس به سرعت پايه نغيير ای يابد و بازگشت آ به سرعت
اوليه اظوط به انمام دوره يک ااهه برقراری سرويس و شروع اجدد نرافيک اصرف اظصفانه دوره يک ااه بعدی و يا خريد نرافيک اازاد بصور پيش پرداخت از
طريق پظل کاربری اشترک ایباشد.
ماده  :5تعهدات شرکت

 -5-1شرکت ارايه يک يا چظد اورد خداا يا نجهيزا را به خريد يک يا چظد اورد ديگر اشروط نمینمايد.
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 -5-2با نوجه به انجام ااکا سظجی ايهزا سهرعت قابهل ارايهه نوسهط شهرکت بهه اشهترک قبهل از انعرهاد قهرارداد ،شهرکت اتعههد بهه ارايهه سهرويس بها
نرخ بيت اظدرج در اوضوع قرارداد ایباشد.
 -5-3شرکت اتعهد ایشود که به هما نرنيب اعالای در نبليغا و بازاريابی خود قراردادها را نظیيم کظد.
 -5-4شرکت قوانين و ارررا اصوب اراجع ذیصالح قانونی اربوط به ارايه خداا اوضوع اين قرارداد را از طريق درج در وبسايت در دسترس اخاطبها و
اشترکين قرار ایدهد.
 -5-5شرکت اتعهد ایشود نمهيدا الزم را برای رعايت نعهدا  SLAدر هظگام عمليا شبکه پيشبيظی کظد و با اطالع قبلی (حداقل  48ساعت قبل) ،زاها
 Down Timeرا نعيين کظد .عمليا  Down Timeدر زاا های کم نرافيک ( ساعت  2نا  6صبح) انجام ایشود و نعداد آ در ااه حداکثر يکباراست.
 -5-6شرکت اتعهد به ارائه و اجرای نوافرظااه سطح خداا ( )SLAاطابق ضوابط اصوبه شماره ( 177و ساير اصوبا جديد ارنبط بعهدی) کميسهيو بهوده و
نمام بظدهای نوافرظااه سطح خداا ( )SLAاز زاا ااضای قرارداد و نحويل سرويس قابلاجرا ایباشد.
 -5-7شرکت اتعهد ایشود قبل از ارايه خداا به اشترک ،نسبت به پيش بيظی نمهيدا الزم برای نحرق نعهدا  SLAاقدام نموده و به اظیور حفظ کيفيت و
سطوح خدات اوضوع قرارداد ،از عدم وجود نويز بر خط اشترک پيش از راه اندازی سرويس اطميظا حاصل کظد .همچظين در صور وصهول گهزارش از سهوی
اشترک ابظی بر وجود نويز بروی خط اشترک ،در خصوص رفع اختالل ازبور ،اقدام نمايد.
 -5-8شرکت اتعهد ایشود نا پايا دوره اشتراک خدات انتخابی ،نغييری در شرايط اررر در قرارداد نخواهد داد؛ اگر ايظکه بر اساس اعالم سازاا اجبهور بهه
اعمال نغييرا باشد که در اين اورد نيز شرايط جديد بايد به اطالع اشترک برسد و نصميمگيری در خصوص ادااه يا فسخ قرارداد در اختيار اشترک باشد.
 -5-9شرکت در قبال نصميما اراجع ذيصالح و نغييرا در قوانين و ارررا اؤثر بر اين قرارداد اسئوليتی ندارد؛ اگر ايظکه بعهدها اعمهالنفهوذ نهاروای آ در
نصويب احکام اوردنیرش به اثبا برسد.
 -5-10چظانچه به نشخيص شرکت ،اصالحا يا ايجاد نغييرا در اتن قرارداد ضروری باشد ،پس از نائيد سازاا  ،حداقل  14روز قبل از الزماالجرا شد نسبت
به نحويل نسخه کتبی و يا الکترونيکی به اشترک اقدام نموده و اشترک در طی اد اذکور اینوانداعتراضا خود را بهصور کتبی و يا الکترونيکی از طريهق
ايميل  info@raynet.irيا نمابر به شماره به شرکت اعالم نمايد.
تبصره  :1در خصوص قراردادهای قبلی ،شرکت اوظف به کسب رضايت اشترکين جهت اعمال نغييرا است.
 -5-11شرکت اتعهد ایشود نحت هيچ شرايطی بهجز در اواردی که قانو و ارررا اعين ایکظد ،اشترکين را از دسترسی به خهداا اوضهوع ايهن قهرارداد
احروم يا احدود نکظد.
 -5-12شرکت اتعهد ایشود چظانچه آسيبی اشترکين را از طريق خداا اوضوع قرارداد نهديد کظد و از اين رخداد آگاه باشد ،نسبت به آگاهسازی اشهترکين و
ارايه رهظمودهای پيشگيرانه به آ ها اقدام کظد.
 -5-13شرکت اوظف به حفظ احراانگی دادهها و اطالعا اشترکين و ارنباطا و حريم خصوصی اشترکين است و اتعهد ایشود به اشترکين جهت صيانت
از دادهها و اطالعا شخصیشا اتظاسب با خداا ارنباطی و فنآوری اطالعا و آسيبهای احتمالی ناشی از نهديدها اطالعرسانی کافی را به عمل آورد.
 -5-14شرکت اتعهد ایشود که اعمال هرگونه نیار بر کارکردهای خداا  ،اوجب دسترسی غيراجاز بهه دادههها و ارنباطها شخصهی اشهترکين نيسهت و
رعايت ارررا قانونی ناظر به اين حوزه الزاای است.
 -5-15اشخصا و نرخ خداا بايد به نحو اظاسب و با جزييا کاال ،بهطور رايگا به اطالع اشترکين رسانده شود.
 -5-16شرکت اتعهد به ارايه خداا دسترسی به ايظترنت به اشترک اطابق اوضوع قرارداد بوده و در صور درخواست اشترک ابظهی بهر نصهب و راهانهدازی
خدات ،شرکت اوظف به نصب و راهاندازی نجهيزا انتهايی اشترک است .هزيظهه راهانهدازی نجهيهزا انتههايی طبهق اصهوبه کميسهيو از اشهترک اخهذ و
صور جلسه نحويل خداا اوضوع قرارداد با اشترک نظیيم ایشود.
 -5-17شرکت اوظف است دادهها و اطالعا اربوط به شاخصهای کيفيت خداا را نا شش ااه پس از پايها قهرارداد اشهترکين نگههداری کظهد نها ااکها
پاسخگويی به ادعاهای اطرحشده از سوی آ ها ابظی بر نبود يا کاستی کيفيت خداا را داشته باشد.
 -5-18شرکت اتعهد است بیوقفه ،به صور بيست و چهار( )24ساعت در شبانهروز و هفت( )7روز در هفته ،خداا اوضوع قرارداد را فراهم نمايهد و ااکانها
پشتيبانی نلفظی از طريق شمارهو پاسخگويی به اشترکين خود را بهصورنشبانهروزی و در نمام ايام هفته و ايام نعطيل فراهم کظد.
تبصره  :2پشتيبانی حضوری و رفع عيوب فظی که نياز به عمليا فيزيکی در اراکز اخابرانی يا احل اشترک ( )ADSLيا احل نصب نجهيزا ( )WiFiدارند،
در ساعا اداری قابلبررسی و حل است.
 -5-19شرکت اتعهد ایگردد در صور بروز اختالل و يا قطع ارنباط حسب گزارش اشترک ،در اسرع وقت نسبت به رفع اشکال اقدام نمايد.
 -5-20شرکت هيچگونه اسئوليتی در قبال سيم کشی داخل ساختما  ،دستگاه نلفن ارکزی (سانترال) ،رايانه و نجهيزا آ  ،کابل کشی و غيره سمت اشترک
ندارد.
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ماده  :6تعهدات مشترک

 -6-1اشترک اتعهد ایشود با آگاهی کاال از بهای خداا و نحوه پرداخت هزيظهها نسبت بهگزيظش آ ها اقدام کظد و به اواعد اررر در قرارداد پايبظد باشد.
 -6-2اشترک اتعهد ایشود کليه قوانين و ارررا جمهوری اسالای ايرا ارنبط با اوضوع قرارداد و دستورالعملهايی که از سوی اراجع ذیربط صادر و
ابالغشده و از طريق پايگاه اطالعرسانی شرکت يا ساير ابادی ذیربط اطالعرسانی شده است را رعايت نمايد .
 -6-3اشترک اتعهد ایشود از واگذاری ااکانا و نجهيزا اتعلق به شرکت به غير خودداری نمايد .در غير اين صور شرکت اجاز به فسخ خداا است.
-6-4هرگونه واگذاری خطوط و ليظکها و ادارا ارنباطی پهظای باند و ساير ااکانا و خداا ارائهشده به آ ها به غير و خارج از روال انترال ااتياز نوسط
شرکت و همچظين نوزيع نمام يا بخشی از آ ها به صور عموای به سايرين (فعاليت اشابه شرکتهای اپرانوری) به هر شکل و نحت هر عظوا امظوع بوده و
اشترکين صرفاً اجاز به استفاده از خطوط و خداا اذکور نوسط خود و يا کاراظدا خود (در زاا اشتغال به کار يا اأاوريت سازاانی) ایباشظد.
تبصره  :1ارايه سرويس به احصلين و يا دانشجويا دانشگاه ها و ساير اوسسا آاوزشی در زاا حضور آنها در اکا احل نحصيل و اظوط به رعايت نماای
اوارد بالاانع ایباشد.
تبصره  :2در صور نوزيع درو سازاانی خطوط و خداا ارايه شده ،ثبت اشخصا هويتی و  CDRو  LOGفعاليت کاربرا و ذخيره آ برای اد حداقل
يک سال جهت ارايه به اراجع ذی صالح ضروری است.
 -6-5اسئوليت عواقب هرگونه استفاده سوء و اغاير با قوانين و ارررا از خطوط و خداا ارايه شده صرفاً بر عهده اشترکين و صاحبااتيازآ ها است.
 -6-6اشترکين اجاز به انترال نرافيک خطوط نلفن از بسترهای ديتا و ايظترنت واگذار شده نمیباشظد.
تبصره  :3اين احدوديت خطوط نلفن داخلی ( )PBXسازاا ها و شرکتها و اؤسسا را در احدوده ساختما و شبکه احلی در برنمیگيرد.
 -6-7در صور نيازاظدی برخی از اشترکين حروقی جهت نوزيع ايظترنت در اکا های عموای (از قبيل پارکها ،اراکز نفريحی ،فرودگاهها ،نرايظالهای اسافر
بری و  ) ...با استفاده از بستر  WIFIو يا هر روش ديگر ،الزم است اين اقدام نحت اسئوليت و اديريت شرکت به اتوليا اااکن فوق صور پذيرفته و در
اراحل طراحی و اجرا نيز هماهظگی الزم بين شرکت جهت نااين پيوست کظترلی ،اعمال سياستهای ااظيتی و همچظين نحوه احراز هويت ،ثبت و ذخيره
اشخصا و  LOGفعاليت کاربرا به عمل آيد .در غيرايظصور اين عمل نخلف بوده و کليه اسئوليتها و نبعا آ به عهده اشترک خواهد بود.
 -6-8بديهی است شرکت اینواند در صور اشاهده و اطالع از اوارد نخطی از افاد بظدهای  5-6نا  7-6نوسط اشترک نسبت به صدور اخطار با اهلت 10
روزه جهت رفع اوارد نخلف اقدام نموده و در صور عدم رفع نخلف الزم به قطع خطوط و نوقف ارائه سرويس نا زاا رفع اوارد نخلف و همچظين اعرفی
اشترک خاطی به اراجع ذيصالح است.
 -6-9اشترک اتعهد ایشود در صور نغيير اشخصا نماس (نشانی ،شماره نلفن و آدرس پست الکترونيکی) ،اطالعا جديد خود را به شرکت اطالع دهد ،در
صور عدم اطالعرسانی و بروز هرگونه اشکلی در برقراری نماس با اشترک ،اسئوليت عدم اطالع از اواردی که اتضمن اطالعرسانی است ،بر عهده اشترک
خواهد بود.
 -6-10اشترک اوظف است پس از اولين ارنباط با شبکه شرکت ،نسبت به نغيير راز ورود سرويس خود اقدام نمايد و حفاظت از سيستمها و اطالعا سمت
اشترک بر عهده خودش است و اشترک بايد از نام کاربری و راز عبور به نحو اظاسب نگهداری نمايد.
-6-11کليه سرويسها دارای نشانیهای عموای  IPبهصور اتغير ( )Dynamicاست و در صور نياز به سرويسهای دارای نشانیهای خصوصی  IPدر هر
زاا با پرداخت هزيظه اربوطه و وجود ااکانا  ،ااکا پذيراست.
 -6-12بهاظیور نکريم اربابرجوع نماای اکالما برقرارشده با اشترک ضبط ایشود و درصورنیکه اشاهده رفتار نابهظجار و يا الفاظ خارج از عرف جااعه از
سوی کارکظا شرکت و يا اشترک ،دو طرف حق استظد قرارداد اکالمه ضبطشده و پيگيری اوضوع اطابق قوانين کشور رادارند.
 -6-13خريد اودم از شرکت اجباری نمی باشد و اشترک اینواند از اودم های استاندارد استفاده کظد ،ولی به اشترکين پيشظهاد ایشود از يکی از انواع اودم
های اورد نوصيه شرکت استفاده نمايظد.
تبصره :خداا پس از فروش اودم هايی هم که از شرکت خريداری شده است به عهده گارانتی کظظده احصول ایباشد و اسئوليت آ از عهده شرکت خارج
است.
 -6-14درصورنی که اشترک بعد از رانژه (نا قبل از اولين استفاده) از درخواست سرويس اورد نیر اظصرف شود ،شاال کسر هزيظه طبق نعرفههای اصوب
سازاا خواهد شد و الزم به پرداخت آ خواهد بود.
 -6-15سن قانونی برای پذيرش افاد اين قرارداد 18سال نمام است.
 -6-16کليه اکانبا شرکت با اشترک شاال صور حساب دوره و اانظد آنها از طريق نشانی پست الکترونيهک يها نشهانی پسهتی وی کهه در فهرم درخواسهت
سرويس  DSLاعالم شده انجام خواهد شد .اشترک ناييد ایکظد که اطالعا اتعلق به ايشا که در فرم درخواست سرويس  DSLدرج گرديده ،صحيح اسهت و
نبعا انعکاس اطالعا ناصحيح بر عهده نام برده خواهد بود.
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 -6-17در صورنیکه اشترک در احل استفاده از سرويس استاجر باشد و به هر دليلی اقدام به نخليه آنجا نمايد ،بايد ارانب را به شرکت اطالع داده نا نسبت به
قطع سرويس اقدام شود ،در غير اين صور کليه اسووليت های حاصل از ا بر عهده اشترک است.
ماده :7شرایط فسخ قرارداد

 -7-1اشترک در صور نمايل به انصراف از دريافت خداا  ،ای بايستی با ارايه درخواست از پظل کاربری خود به فسخ قرارداد اقدام نمايد و شرکت اکلف است
حداکثر ظرف اد يک هفته از ناريخ اعالم فسخ اشترک ،نسبت به انجام کليه اراحل فسخ و فسخ قرارداد با وی اقدام نمايد .بديهی است در صور درخواسهت
فسخ يک طرفه از سوی اشترک قبل از پايا قرارداد هزيظه پرداختی اربوط به اين قرارداد به اشترک عود داده نخواهد شد .همچظين فسخ و يا انمام قرارداد به
هر دليل ،به هيج وجه رافع اسئوليت های اشترک در خصوص نعهدا وی در طول اد زاا اعتبار نبوده و بايد پاسخگوی اوارد استفاده غيهر اجهاز در طهول
اد زاا قرارداد فسخ شده باشد.
 -7-2چظانچه شرکت نتوانسته باشد نسبت به ارايه خداا با اعيارهای اورد نیر اين قرارداد (اانظد و نه احدود به نعهدا  )SLAاقدام نمايد ،اشترک ای نوانهد
نسبت به اعالم فسخ قرارداد و اخذ هزيظه اقدام نمايد و شرکت اکلف است پس از بررسی اوضوع و در صور ناييهد ،ظهرف يهک هفتهه از نهاريخ اعهالم فسهخ
اشترک ،نسبت به نسويه حساب با وی اقدام نمايد.
 -7-3در صور ارايه هرگونه درخواستی از سوی اشترک ابظی بر نغيير در وضعيت نلفن ثابتی که ارنباط اوضوع قرارداد بر روی آ داير شده است (اعم از نغيير
االکيت ،نغيير شماره ،نغيي ر اکا و  )...و عدم ااکا برقراری ارنباط در شرايط جديد ،اشترک ای نواند نسبت بهه درخواسهت فسهخ اقهدام نمايهد .بهديهی اسهت
اسئوليت االی و حروقی ناشی از اوضوع قرارداد نا زاا ارايه درخواست فسخ و جمع آوری ارنباط به عهده اشترک ای باشد.
 -7-4اشترک (استاجر  ،صاحب خط) حق فسخ يکطرفه و جمع آوری رانژه خط اوضوع قرارداد ،از روی نجهيزا شرکت و از طريق شرکت اخابرا را ندارد.
ماده : 8رسیدگی به شکایتها

اشترک اینواند در صور داشتن شکايت ،به وب سايت شرکت به آدرس  www.raynet.irاراجعه و شکايت خود را در سااانه شکايا ثبت نمايد و يا با
نلفن  46847000نماس بگيرد .در صور بروز هرگونه اختالف بين طرفين قرارداد و عدم رفع اشکل از طريق اذاکره و گفتگوی دوجانبه ،اشترک اینواند
اوضوع را به سازاا از طريق اراجعه به سايت  www.195.irيا نماس با نلفن گويای  195يا شماره پيااک  600195و يا آدرس ايميل 195@ ict.gov.ir
اظعکس و اقدام به ثبت شکايت نمايد.
الزم به ذکر است پس از ثبت درخواست از طريق سايت شرکت و سازاا  ،سيستم يک شماره پيگيری در اختيار اشترک قرار داده که اشترک اینواند از طريق
ليظک های اذکور پيگيری های الزم را انجام دهد.
ماده  :9وضعیت اضطراری

 -9-1وضعيت اضطراری پيش بيظی شده و پيش بيظی نشده نظها در صورنی از شرکت سلب اسئوليت ایکظد که فرا ارادی باشد.
 -9-2در صور بروز وقفه غير اجاز در ارايه خداا  ،شرکت ای بايست بی درنگ ،کليه اقدااا ضروری برای اعاده دسترسی به خداا و به حهداقل رسهاند
پياادهای عدم دسترسی اشترکين به خدات را انجام دهد.
 -9-3در صور بروز وضعيت اضطراری ،شرکت همزاا با انجام کليه اقدااا ضروری ای بايست نسبت به اطالع رسانی آنی به اشترکين اقدام نمايد.
 -9-4عدم ااکا انجام نعهدا اوضوع قرارداد نوسط شرکت که به اوجب وقوع باليای طبيعی که ناشی از عدم رعايت استانداردهای ايمظی در نأسيس و نصب
و بهره برداری از نجهيزا شبکه باشد ،اشمول اين ااده نمیشود و به عظوا قصور از نعهدا شرکت نلری خواهد شد.
ماده  :10کلیات قرارداد

اين قرارداد در  10ااده و در  2نسخه نظیيم ،ااضا و ابادله گرديد که هر نسخه حکم واحد را دارا ای باشد.

امضاء شرکت

امضاء مشترک
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