
 
 از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 100-95-19   ( به شماره.Servcoدارنده پروانه ارايه خدمات ارتباطي ثابت)

 4 از 1 صفحه  
 061-5200تلفن:                                    6133843634کد پستي :  طبقه اول  124مدرس پالک کوچه منصور واز ، امانيه، خيابان انقالب، هخوزستان، اآدرس: 

 "ADSLقرارداد ارايه خدمات اينترنت پر سرعت "

 

شركت   شماره ثبت   بدررايان جنوباين قرارداد بين  صادي :  3095به  شماره  .Servco)ارايه خدمات ارتباطي ثابتدارنده پروانه  411198591356، كد اقت  95-19( به 

به آدرس :  1829538551با شاماره میي   افشاين بدرا  و مدير عامل آقاي  ، info@badrrayan.comرايانامه از ساازما  تظيي  مرررات و ارتباطات راديييي،   100-

از يک طرف  9-52232160-061 شماره تماس  به  6133843634كد پستي :   ،  طبره اول 124پالک  كيچه مظصير مدرس خيزستا  ، اهياز ،امانيه ، خيابا  انرالب ،  

 و 

 )شخص حقيقي يا حقوقي ( :مشخصات مشترک
...................................كد پستي :  مل .............................آدرس : آقاي / خان  / شركت .................................  به كدمیي / شماره ثبت ............................ نام نمايظده / مدير عا  

نامه )ايميل ( : ......................................  ميزا  تحصااايالت :    ا.......................... راي ..........................شاااماره تیفن همراه : ..................................شاااماره تیفن ثابت :  ........     
 /    شغل : ......................../  .............................  تاريخ تيلد :  ..

 : تعاريف  1ماده 

 كميسيي  تظيي  مرررات ارتباطات :کميسيون-1-1

 سازما  تظيي  مرررات و ارتباطات رادييييسازمان:-1-2

 ناميده مي شيد. "شركت"كه از اين پس در اين قرارداد  بدررايا  جظيبشركت : سرويس دهنده -1-3

 ي نمايد. هر شخص حريري و يا حريقي است كه به عظيا  كاربر نهايي به ميجب اين قرارداد از خدمات ميضيع قرارداد استفاده م مشترک )سرويس گيرنده(:-1-4

ه آ  سيي  هزيظ يكه مشترک بر اساس تعرفه اعالمي از سيي شركت در چارچيب مصيبات كم     ، بي در شييه فروش پيش پرداخت  انتخا مدت زما  سرويس  دوره اشتراک:  -1-5

 آغاز مي شيد.  پرداخت مي كظد و از زما  دايري سرويس را 

 باشد.روز هفته مي 7ساعته و در  24با پشتيباني به صيرت جهت ارتباط  061-5200شماره تماس  شماره تماس: -1-6

 باشد. .به معظي انتخاب سرويس جديد با پهظاي باند و حج  متفاوت مي تغيير سرويس: -1-7

ساب کاربری -1-8 : به معظي درگاه خدمات براي مشااترک بيده كه تمامي اطالع رساااني ها و اعمال تغييرات روي ساارويس مشااترک از طريآ آ  به آدرس پنل کاربری ، ح

www.badrrayan.com .امکا  پذير است 

 باشد.مالکيت شركت مي  كیيه تجهيزات و خطيط ارتباطي كه تحت: شبکه شرکت  -1-9

  شبکه شركت در طي يک ماه شمسي مي باشد. تبادل بسته هاي داده ارسالي و دريافتي ازميزا  ماهيانه : ترافيک -1-10

 مشترک و برقراري ارتباط با شبکه شركت مي باشد.تحييل و راه اندازي سرويس : دايری سرويس -1-11

 : آماده كرد  خط مشترک به مظيير برقراري ارتباط تیفن مشترک با شبکه شركت مي باشد. رانژه-1-12

شاني   -1-13 شبکه هاي رايانه      :IPن ست كه به تجهيزات  شاني پروتکل ايظترنت، برچسب عددي ا صاص پيدا مي ن صال بين گره اي اخت س  كظد و به مظيير ات شبکه ا تفاده مي هاي 

 شيد.

 كه در شبکه جهاني ايظترنت قابل مسيريابي هستظد. IPهاي نشاني: IPهای عمومي نشاني -1-14

 ها و شبکه میي اطالعات( در نير گرفته شده است.هاي خصيصي )مانظد شبکه داخیي سازما است كه براي شبکه IPاي از نشاني هاي بازه :IPهای خصوصي نشاني -1-15

 

 : موضوع قرارداد  2ماده 

از طريآ شبکه شركت با سرويس .............................. با ضريب تسهي   ADSLدو طرفه نامترار  به شبکه جهاني ايظترنت براي استفاده از خدمات اتصال برقراري  از عبارتست
 ............... روي خط تیفن ........................

 

 : مدت زمان قرارداد3ماده 

 بر حسب ساعت و دقيره شروع مي شيد. شركتماه شمسي بيده و با اولين اتصال به شبکه  ...........به مدت ../../....  غايت ل../../.... تاريخ قرارداد از 

رانژه خط تیفن و ساعت پس از اعالم  72در صيرتي كه مشترک درخياست اعزام كارشظاس نصب و تحييل حضيري سرويس را داشته باشد، شركت حداكثر ظرف مدت     : 1تبصره  

ت شرايط و محيط را براي  اعالم آمادگي تحييل سرويس به مشترک ، سرويس را به صيرت حضيري نصب و راه اندازي كرده و تحييل مي دهد ، در صيرتي كه مشترک در اين مد        
سرويس       شظاس آماده نظمايد، زما  دايري  صب و مراجعه حضيري كار س   72ن صيرت      ساعت پس از اعالم آمادگي تحييل  شيد، در غير ايظ شركت در نير گرفته مي  سيي  رويس از 

ساعت پس از اعالم آمادگي تحييل سرويس به مشترک و تحييل نام كاربري و كیمه عبير و اطالعات الزم از سيي شركت به مشترک ، ارتباط        72مشترک بايد حداكثر ظرف مدت  
مر در زما  اشاره شده تيسط مشترک، مبظاي زما  دايري سرويس از زما  اعالم آمادگي تحييل سرويس از سيي شركت         با شبکه شركت را برقرار نمايد، در صيرت عدم انجام اين ا   

 لحاظ خياهد شد.

صره   ست ال             :2تب صيرت پ شدار پايا  زما  قرارداد، به  ساني ه شترک، اطالع ر سيي م ست تمديد قرارداد از  صيرت پايا  مدت زما  قرارداد و عدم درخيا س کترونيدر  ال کي و ار

بين پايا  يافته تیري شده و سرويس   مااد فيساعت پس از پايا  زما  قرارداد، قرارد  72. در صيرت عدم ارايه درخياست تمديد تيسط مشترک،      پيامک به مشترک صيرت مي پذيرد  
 جمع آوري مي شيد و راه اندازي مجدد سرويس مشميل زما  و شرايط جديد خياهد بيد.

http://www.cra.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=2e897696-bb9c-49ea-9ead-332ba5c459fb
http://www.badrrayan.com/
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 4 از 2 صفحه  
 061-5200تلفن:                                    6133843634کد پستي :  طبقه اول  124مدرس پالک کوچه منصور واز ، امانيه، خيابان انقالب، هخوزستان، اآدرس: 

 

 : مبلغ قرارداد  4ماده 
براساس  مصيبات آتي كميسيي  و 266ه ه خدمات را مطابآ تعرفه هاي مصيببايد هزيظدر ابتداي هر ماه يا دوره  ،ده دومشترک بايد قبل از آغاز بهره برداري از خدمات مظدرج در ما

 سرويس درخياستي بپردازد.
 

ميرخ  237جیسه شماره  1مصيبه شماره و در چارچيب  شركتهزيظه اشتراک و استفاده دوره اي از خدمات ميضيع قرارداد بر اساس تعرفه هاي مصيب  :هزينه اشتراک -4-1

 است و معادلاز مجميع هزيظه برقراري و نگهداري ماهيانه و تعرفه پیکاني حج  ترافيک بدست آمده )و ساير مصيبات جديد بعدي( است و  كميسيي  22/03/95
مبیغ كل قرارداد با احتساب ماليات كامل از مشترک دريافت مي شيد و در زما  عرد قرارداد به صيرت  ريال مي باشد كه با تيجه به شييه فروش پيش پرداخت...................................

داخت و يا بصيرت نرد پرک مي بايستي مبیغ كل قرارداد را از طريآ درگاه پرداخت الکترونيکي در پظل كاربري واريز باشد كه مشتر........................... ريال مي.بر ارزش افزوده ......
 نمايد.

ميسيي  در نير ككه بايد به تاييد سازما  برسد، در برخي ميارد تعرفه نهايي سرويس كمتر از سرف تعيين شده، مطابآ مصيبات شركت باتيجه به سياست هاي تشييري  : 1تبصره 

 كه به صيرت شفاف در قرارداد ذكر مي شيد. گرفته مي شيد

براي نصب سرويس در محل ميرد نير باشد، بايد هزيظه راه اندازي تجهيزات شركت حضير نمايظده مشترک نيازمظد  هكدر صيرتي هزينه راه اندازی تجهيزات مشترک : -4-2

 ريال در زما  عرد قرارداد پرداخت نمايد. 150000در چارچيب مصيبات كميسيي  به مبیغ شركت وه بر هزيظه اشتراک مطابآ نرخ انتهايي را عال

كميسيي ، هزيظه رانژه مخابرات )دايري/  22/03/95ميرخ  237جیسه شماره  1شماره و  14/8/91ميرخ  152جیسه شماره  1شماره  مصيباتمطابآ  هزينه دايری و تخليه : -4-3

بديهي است در صيرت  .ريال بيده و اين هزيظه عالوه بر هزيظه اشتراک و راه اندازي اتصال، فرط يک بار در هظگام عرد قرارداد از مشتركين دريافت مي شيد ..................تخیيه( برابر
 .باشدداخت آ  قبل از جمع آوري ميمطالبه و مشترک میزم به پرشركت  هظگام درخياست جمع آوري از سيي رعدم پرداخت هزيظه مذكير از سيي مشترک اين هزيظه د

 اشتراک مي باشد.مطابآ مصيبات جاري كشير، ماليات بر ارزش افزوده به كیيه مبالغ هزيظه هاي مذكير اضافه شده و مشترک میزم به پرداخت آ  براي هر دوره  :1تبصره 

 در صيرت نياز، مشترک مي تياند نسبت به خريد ترافيک اضافي بر اساس مصيبات كميسيي  اقدام نمايد. :2تبصره 

  .گردد مي تمديد ،شده پرداخت آ  اشتراک حآ كه اي دوره براي خيد خيدبه قرارداد اين اشتراک، هزيظه پرداخت با :3تبصره 

 سال شمسي مي باشد. 5به مدت  15/02/95مدت اعتبار مجيز فعاليت شركت از ميرخ  :4تبصره 

 

 شرکت: تعهدات  5ماده 
 ارايه يک يا چظد ميرد خدمات يا تجهيزات را به خريد يک يا چظد ميرد ديگر مشروط نمي نمايد.شركت  -5-1
 بازاريابي خيد قراردادها را تظيي  كظد.متعهد مي شيد كه به هما  ترتيب اعالمي در تبیيغات و شركت  -5-2
درج در وب سايت در دسترس مخاطبا  و مشتركين قرار مي    ات ميضيع اين قرارداد را از طريآ  قيانين و مرررات مصيب مراجع ذي صالح قانيني مربيط به ارايه خدم  شركت   -5-3

 دهد.
 سااااعت قبل( زما      48در هظگام عمیيات شااابکه را پيش بيظي كظد و با اطالع قبیي )حداقل          SLA متعهد مي شااايد تمهيدات الزم را براي رعايت تعهدات      شاااركت   -5-4

Down Time  را تعيين كظد. عمیيات Down Time  صبح( انجام مي شيد و تعداد آ  در ماه حداكثر يک بار مي باشد 6تا  2در زما  هاي ك  ترافيک ) ساعت. 
سطح خدمات ) متعهد به ارايه و اجراي شركت   -5-5 شماره      SLAتيافرظامه  صيبه  ضيابط م سيي  بيده و تمام بظدهاي تيافرظامه       177( مطابآ  صيبات جديد بعدي( كمي ساير م )و 

 ( از زما  امضاي قرارداد و تحييل سرويس قابل اجرا مي باشدSLAسطح خدمات )
رايط مررر در قرارداد نخياهد داد مگر ايظکه بر اساس اعالم سازما  مجبير به اعمال تغييرات باشد    متعهد مي شيد تا پايا  دوره اشتراک خدمت انتخابي، تغييري در ش   شركت   -5-6

 .كه دراين ميرد نيز شرايط جديد بايد به اطالع مشترک برسد و تصمي  گيري در خصيص ادامه يا فسخ قرارداد در اختيار مشترک باشد
 ات در قيانين و مرررات ميثر بر اين قرارداد مسئيليتي ندارد در قبال تصميمات مراجع ذيصالح و تغيير شركت  -5-7
شخيص  -5-8 سازما ، حداقل       ،شركت چظانچه به ت شد، پس از تائيد  ضروري با صالحات يا ايجاد تغييرات در متن قرارداد  سخه      14ا سبت به تحييل ن شد  ن روز قبل از الزم االجرا 

ي و يااا الکترونيکي از طريآ         شاااترک در طي ماادت مااذكير مي تيانااد اعتراضااااات خيد را بااه صااايرت كتب             و ملکترونيکي بااه مشاااترک اقاادام نميده           كتبي و يااا ا   
infلايمي o@bbadrrayan.com   ، اعالم نمايد. شركتبه   9-52232160-061يا نمابر به شماره 

 باشد.ميظف به كسب رضايت مشتركين جهت اعمال تغييرات ميشركت هاي قبیي، در خصيص قرارداد تبصره:

شيد   شركت  -5-9 ضيع اين قرارداد محروم يا محدود         متعهد مي  سي به خدمات مي ستر شتركين را از د شرايطي به جز در مياردي كه قاني  و مرررات معين مي كظد، م تحت هيچ 
 .نکظد

شتركين         شركت   -5-10 ضيع قرارداد م سيب مادي يا معظيي قريب اليقيعي از طريآ خدمات مي شيد چظانچه آ سبت به اتخاذ    متعهد مي  شد ن را تهديد كظد و از اين رخداد آگاه با
سئيليت          ساير م صيرت عالوه بر  شگيرانه به آنها اقدام كظد، در غير اين  شتركين و ارايه رهظميدهاي پي سازي م اي هاي قانيني، ميظف به جبرا  زيا  ه تمهيدات بازدارنده و يا آگاه 

 .وارده خياهد بيد
شتركين جهت           ميظف به حفظ مح شركت   -5-11 شيد به م ست و متعهد مي  شتركين ا صي م صي شتركين و ارتباطات و حري  خ صيانت از داده ها و  رمانگي داده ها و اطالعات م

 آورد.شا  متظاسب با خدمات ارتباطي و فظآوري اطالعات و آسيب هاي احتمالي ناشي از تهديدها اطالع رساني كافي را به عمل اطالعات شخصي
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 4 از 3 صفحه  
 061-5200تلفن:                                    6133843634کد پستي :  طبقه اول  124مدرس پالک کوچه منصور واز ، امانيه، خيابان انقالب، هخوزستان، اآدرس: 

ست و رعايت             شركت   -5-12 شتركين ني صي م شخ سي غير مجاز به داده ها و ارتباطات  ستر شيد كه اعمال هر گينه نيارت بر كاركردهاي خدمات، ميجب د مرررات متعهد مي 
 .قانيني ناظر به اين حيزه الزامي است

 كين رسانده شيد.مشخصات و نرخ خدمات بايد به نحي مظاسب و با جزييات كامل، به طير رايگا  به اطالع مشتر -5-13

ميظف ت شركت، متعهد به ارايه خدمات دسترسي به ايظترنت به مشترک مطابآ ميضيع قرارداد بيده و در صيرت درخياست مشترک مبظي بر نصب و راه اندازي خدمشركت  -5-14
مصيبه كميسيي  از مشترک اخذ و صيرتجیسه تحييل خدمات ميضيع قرارداد با       به نصب و راه اندازي تجهيزات انتهايي مشترک مي باشد. هزيظه راه اندازي تجهيزات انتهايي طبآ    

 مشترک تظيي  مي شيد.
اي ييي به ادعاهميظف است داده ها و اطالعات مربيط به شاخص هاي كيفيت خدمات را تا شش ماه پس از پايا  قرارداد مشتركا  نگهداري كظظد تا امکا  پاسخگ    شركت   -5-15

 نها مبظي بر نبيد يا كاستي كيفيت خدمات را داشته باشد .مطرح شده از سيي آ
از ( روز در هفته ، خدمات ميضيع قرارداد را فراه  نمايد و امکانات پشتيباني تیفظي 7( ساعت در شبانه روز و هفت)24متعهد است بي وقفه، به صيرت بيست و چهار)   شركت   -5-16

  مشتركين خيد را به صيرت شبانه روزي و در تمام ايام هفته و ايام تعطيل فراه  كظد.و پاسخگييي به  9-52232160-061شماره طريآ 

 . دات اداري قابل بررسي و حل مي باشدر ساع ،پشتيباني حضيري و رفع عييب فظي كه نياز به عمیيات فيزيکي در مراكز مخابراتي يا محل مشترک دارند : 1تبصره

 عيب يابي ميدم تظها شامل ميدم هاي ميرد تيصيه شركت خياهد بيد.: پشتيباني تیفظي به مظيير 2 تبصره

 ميدم امکا  پذير است. LAN: پشتيباني تیفظي به مظيير ميدم هاي وايرلس ، تظها بر روي پيرت  3تبصره 

 

 : تعهدات مشترک6ماده 

 به گزيظش آنها اقدام كظد و به مياعد مررر در قرارداد پايبظد باشد .مشترک متعهد مي شيد با آگاهي كامل از بهاي خدمات و نحيه پرداخت هزيظه ها نسبت  -6-1
صا          -6-2 سالمي ايرا  مرتبط با ميضيع قرارداد و دستيرالعمل هايي كه از سيي مراجع ذيربط  شيد كیيه قيانين و مرررات جمهيري ا شده و از طريآ  مشترک متعهد مي  در و ابالغ 

 ي ذيربط اطالع رساني شده است را رعايت نمايد .يا ساير مبادشركت پايگاه اطالع رساني 
 به غير خيدداري نمايد. در غير اين صيرت دارنده پروانه مجاز به فسخ خدمات مي باشد .شركت مشترک متعهد مي شيد از واگذاري امکانات و تجهيزات متعیآ به  -6-3
 و همچظينشااركت ساااير امکانات و خدمات ارايه شااده به آنها به غير و خارج از روال انترال امتياز تيسااط  هرگينه واگذاري خطيط و ليظک ها و مدارات ارتباطي پهظاي باند و -6-4

صيرت عم    شي از آنها به  سايرين ) تيزيع تمام يا بخ شركت   يمي به  شابه  ستفاده از       فعاليت م صرفا مجاز به ا شتركين  شکل و تحت هر عظيا  ممظيع بيده و م هاي اپراتيري( به هر 
 .در زما  اشتغال به كار يا ماميريت سازماني( مي باشظدير تيسط خيد و يا كارمظدا  خيد )دمات مذكخطيط و خ

 ست.ا بالمانع ميارد تمامي رعايت به مظيط و تحصيل محل مکا  در آنها حضير زما  در آميزشي ميسسات وساير دانشگاهها دانشجييا  يا و محصیين به سرويس ارايه : 1تبصره 

فعاليت كاربرا  و ذخيره آ  براي مدت حداقل يک سال جهت   LOGو  CDRدر صيرت تيزيع درو  سازماني خطيط و خدمات ارايه شده ، ثبت مشخصات هييتي و : 2تبصره 

 .ارايه به مراجع ذي صالح ضروري است
 .شده صرفا بر عهده مشتركين و صاحب امتياز آنها مي باشدمسئيليت عياقب هرگينه استفاده سيء و مغاير با قيانين و مرررات از خطيط و خدمات ارايه  -6-5
 .مشتركين مجاز به انترال ترافيک خطيط تیفن از بسترهاي ديتا و ايظترنت واگذار شده نمي باشظد -6-6

 .نمي گيرددر بر  محدوده ساختما  و شبکه محیيها و ميسسات را در سازما  ها و شركت )PBX (اين محدوديت خطيط تیفن داخیي تبصره :

از قبيل پارک ها و مراكز تفريحي و فرودگاه ها ترميظال هاي مسافربري و ... ( با زيع ايظترنت در مکا  هاي عميمي )در صيرت نيازمظدي برخي از مشتركين حريقي جهت تي -6-7
 يهماهظگ نيز اجرا و طراحي مراحل در و پذيرفته صيرت فيق اماكن متيليا  به شركت  مسئيليت و مديريت و يا هر روش ديگر الزم است اين اقدام تحت WIFI استفاده از بستر

آيد.در غيرايظصيرت  به عمل كاربرا  فعاليت LOG و مشخصات ذخيره و ثبت احرازهييت، نحيه امظيتي وهمچظين هايسياست اعمال كظترلي، پييست تامين جهت شركت  بين الزم
 تبعات آ  به عهده مشترک خياهد بيد.ها و اين عمل تخیف بيده و كیيه مسئيليت

روزه جهت رفع ميارد  10تيسط مشترک نسبت به صدور اخطار با مهیت  7-6تا  5-6مي تياند در صيرت مشاهده و اطالع از ميارد تخطي از مفاد بظدهاي  شركت بديهي است  -6-8
 .ه سرويس تا زما  رفع ميارد تخیف و همچظين معرفي مشترک خاطي به مراجع ذيصالح مي باشدتخیف اقدام نميده و در صيرت عدم رفع تخیف میزم  به قطع خطيط و تيقف اراي

ع ، در صيرت عدم اطالد را به دارنده پروانه اطالع دهدشماره تیفن و آدرس پست الکترونيکي(، اطالعات جديد خيصات تماس )مشترک متعهد مي شيد در صيرت تغيير مشخ -6-9
 مشکیي در برقراري تماس با مشترک ، مسئيليت عدم اطالع از مياردي كه متضمن اطالع رساني مي باشد ، بر عهده مشترک خياهد بيد .رساني و بروز هرگينه 

مت مشترک بر خيد اقدام نمايد و حفاظت از سيست  ها و اطالعات س ADSLنسبت به تغيير رمز ورود سرويس  ،  شركت مشترک ميظف است پس از اولين ارتباط با شبکه  -6-10
 عهده خيدش است و مشترک بايد از نام كاربري و رمز عبير به نحي مظاسب نگهداري نمايد.

در هر زما  با  IPخصيصي  مي باشد و در صيرت نياز به سرويس هاي داراي نشاني هاي (Dynamic) به صيرت متغيرIP ها داراي نشاني هاي عميميكیيه سرويس-6-11
 .وجيد امکانات، امکا  پذير مي باشد پرداخت هزيظه مربيطه و

ركت اع ميدم هاي ميرد تيصيه شخريد ميدم از شركت اجباري نيست و مشترک ميتياند از ميدم هاي استاندارد استفاده كظد ، اما به مشتركين پيشظهاد مي شيد از يکي از اني -6-12
 استفاده كظد.

 شده است به عهده گارانتي كظظده محصيل است و مسئيليت آ  از عهده شركت خارج است.خريداري تبصره : خدمات پس از فروش ميدم هايي ه  كه از شركت 
كت جامعه از سيي كاركظا  شر به مظيير تکري  ارباب رجيع تمامي مکالمات برقرار شده با مشترک ضبط مي شيد و در صيرت مشاهده رفتار نابهظجار و يا الفاظ خارج از عرف -6-13

 طرف حآ مستظد قرارداد  مکالمه ضبط شده و پيگيري ميضيع مطابآ قيانين كشير را دارند.و يا مشترک دو 
 



 
 از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 100-95-19   ( به شماره.Servcoدارنده پروانه ارايه خدمات ارتباطي ثابت)

 4 از 4 صفحه  
 061-5200تلفن:                                    6133843634کد پستي :  طبقه اول  124مدرس پالک کوچه منصور واز ، امانيه، خيابان انقالب، هخوزستان، اآدرس: 

 : شرايط فسخ قرارداد 7ماده 
ست از پظل كاربري خيد به فسخ قرارداد اقدام نمايد و           -7-1 -7-1 ستي با ارايه درخيا ست حد  شركت  مشترک در صيرت تمايل به انصراف از دريافت خدمات، مي باي اكثر مکیف ا

. بديهي است در صيرت درخياست فسخ يک طرفه از سيي       از تاريخ اعالم فسخ مشترک، نسبت به انجام كیيه مراحل فسخ و فسخ قرارداد با وي اقدام نمايد      ظرف مدت يک هفته 
همچظين فسخ و يا اتمام قرارداد به هر دليل، به هيج وجه رافع مسئيليت هاي    مشترک قبل از پايا  قرارداد هزيظه پرداختي مربيط به اين قرارداد به مشترک عيدت داده نخياهد شد.   

 شد. مشترک در خصيص تعهدات وي در طيل مدت زما  اعتبار نبيده و بايد پاسخگيي ميارد استفاده غير مجاز در طيل مدت زما  قرارداد فسخ شده با
 ،اقدام نمايد  SLAنساابت به ارايه خدمات با معيارها و مفاد ميرد نير اين قرارداد از جمیه تعهدات نتيانسااته باشااد ظرف يک هفته از تاريخ انعراد قرارداد   شااركت چظانچه   -7-2

سخ قرارداد و اخذ هزيظه اقدام نمايد و      سبت به اعالم ف شترک مي تياند ن ش    شركت  م سخ م ست ظرف يک هفته از تاريخ اعالم ف ساب با وي اقدام    مکیف ا سييه ح سبت به ت  ترک ، ن
 نمايد.

ست )             -7-3 شده ا ضيع قرارداد بر روي آ  داير  ضعيت تیفن ثابتي كه ارتباط مي شترک مبظي بر تغيير در و سيي م ستي از  صيرت ارايه هرگينه درخيا يت، تغيير اع  از تغيير مالکدر 
شرايط جديد، مشترک مي تياند نسبت به درخياست فسخ اقدام نمايد. بديهي است مسئيليت مالي و حريقي ناشي از ميضيع  شماره، تغيير مکا  و ...( و عدم امکا  برقراري ارتباط در

 به عهده مشترک مي باشد. درخياست فسخ و جمع آوري ارتباطقرارداد تا زما  ارايه 
 و از طريآ شركت مخابرات را ندارد . شركت رداد، از روي تجهيزات مشترک ) مستاجر ، صاحب خط ( حآ فسخ يکطرفه و جمع آوري رانژه خط ميضيع قرا -7-4

  رسيدگي به شکايت ها: 8ماده 
-مراجعه و شکايت خيد را در سامانه شکايات ثبت نمايد و يا با تیفن     www.badrrayan.com  به آدرس شركت  مشترک مي تياند در صيرت داشتن شکايت، به وب سايت       

ضيع        -------- شترک مي تياند مي شکل از طريآ مذاكره و گفتگيي دوجانبه، م صيرت بروز هرگينه اختالف بين طرفين قرارداد و عدم رفع م سازما   تماس بگيرد. در  از  را به 
 مظعکس و اقدام به ثبت شکايت نمايد .  ict.gov.ir195@ و يا آدرس ايميل 600195يا شماره پيامک  195يا تماس با تیفن گيياي  .ir195www. طريآ مراجعه به سايت

كه مشترک مي تياند از   داده قرار اختيار مشترک  در پيگيري شماره  و سازما ، سيست  يک   yan.comwww.badrra الزم به ذكر است پس از ثبت درخياست از طريآ سايت    
 طريآ ليظک هاي مذكير پيگيري هاي الزم را انجام دهد . 

 : وضعيت اضطراری9ماده 
 فرا ارادي باشد .سیب مسئيليت مي كظد كه  شركت وضعيت اضطراري پيش بيظي شده و پيش بيظي نشده تظها در صيرتي از  -9-1
صيرت بروز وقفه غير مجاز در ارايه خدمات،    -9-2 ساند  پيامدهاي عدم          شركت  در  سي به خدمات و به حداقل ر ستر ضروري براي اعاده د ست بي درنگ، كیيه اقدامات  مي باي

 دسترسي مشتركين به خدمت را انجام دهد.
 م كیيه اقدامات ضروري مي بايست نسبت به اطالع رساني آني به مشتركين اقدام نمايد .همزما  با انجاشركت در صيرت بروز وضعيت اضطراري،  -9-3
كه به ميجب وقيع بالياي طبيعي كه ناشي از عدم رعايت استانداردهاي ايمظي در تأسيس و نصب و بهره برداري از      شركت  عدم امکا  انجام تعهدات ميضيع قرارداد تيسط    -9-4

 تیري خياهد شد. شركت شيد و به عظيا  قصير از تعهدات ل اين ماده نميتجهيزات شبکه باشد، مشمي

 

 نام و نام خانوادگي مشترک :  امضاء   شرکتمهر و امضاء 
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