
 

  ینمشترکفروش اینترنت پرسرعت به  قرارداد
 2از    1صفحه: 

 BU-FO-06 /22کد سند: 

 

 ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوییس  از 100-94-16شماره به  FCPدارنده پروانه

 1544،تلفن سراسری  1/37 -میرعماد، نبش کوچه دوازدهم خیابان، مطهریآدرس: تهران، خیابان شهید 

 بسمه تعالی 

نامیده می شود از یک طرف و متقاضی باا  آسیاتک قراردادساختمان آسیاتک که در این  1/37پالک  ، نبش کوچه دوازدهمعمادمیر، خیابان مطهریی تهران خیابان شهید به نشان 216971به شماره ثبت  آسیاتک هايانتقال داده شرکت بین قرارداداین 

 .منعقد گردیدذیل  نامیده می شود از طرف دیگر و با شرایط مشترککه از این پس  ecare.asiatech.irیشانن به آسیاتکو پنل خواست سرویس درسایت مشخصات یاد شده ، در فرم در

 یکل میو مفاه فیتعار: 1ماده

 تنظیم مقررات و ارتباطات کمیسیون  کمیسیون: -1-1

 مان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی: سازسازمان -2-1

مان مشترک ، خطوط تلفن، زیر ساخت شبکه مخابراتی  کشور و تجهیزاتای کاه : شامل زیر ساخت و تجهیزات خطوط پر سرعت است که تحت مالکیت آسیاتک بوده و با نظارت وی اداره و نگهداری می شود . سیم کشی داخل ساخت شبکه آسیاتک -3-1

 ار یا نظارت آسیاتک نیست ، جزء شبکه آسیاتک محسوب نمی شود.تحت مالکیت ، اختی

 که در شبکه جهانی اینترنت قابل مسیریابی هستند. IPهای نشانی :IPهاي عمومینشانی -4-1

  شده است.نظر گرفته ها و شبکه ملی اطالعات( در های خصوصی )مانند شبکه داخلی سازماناست که برای شبکه IPای از آدرس های بازه :IPهاي خصوصینشانی -5-1

ها شبکه خصوصی، عمومی، دانشگاهی، تجاری و دولتای نمایند. به عبارت دیگر اینترنت، شبکه ای است که از میلیونبرای ارتباط با یکدیگر استفاده می مجموعه پروتکل اینترنتاست که از ای بهم پیوسته های رایانهاز شبکه جهانی ایسامانه اینترنت: -6-1

 اند.های الکترونیکی و نوری به هم متصل گشتهاز فناوری است که با آرایه وسیعیهای محلی و کوچک تا جهانی و بسیار بزرگ تشکیل شدهدر اندازه

 شود به حداکثر حجم مصرفی تعیین شده از سوی آسیاتک برای هریک از سرعتهای تعیین شده در این قرارداد گفته می آستانه استفاده مصرف منصفانه: -7-1

 .می باشد سایت رسمی آسیاتکایران طبق لیست وب  سایت های منتخبمنظور از ترافیک داخلی،  ترافیک داخلی: -8-1
 www.asiatech.ir  به نشانی: سایت رسمی آسیاتک :ب سایتو -9-1

 قرارداد: موضوع 2ماده 

 .مطابق با نوع در خواست مشترک که در نرم افزار سامانه فروش الکترونیکی به تایید مشترک رسیده است DSLروی بستر سیم مسی و از طریق فناوری آسیاتکجهانی اینترنت یا شبکه ملی از طریق شبکه دسترسی بر قراری اتصال مشترک به شبکه 

 زمان قرارداد: مدت  3ماده 

 .تایید مشترک رسیده است ، خواهد بود شروع و تا پایان مدت اشتراک مطابق درخواست مشترک که در فرم درخواست سرویس که به ،از زمان برقراری اولین ارتباط مشترک با شبکه قراردادمدت این 

در پایاان  مان مادت اشاتراک محاسابه خواهاد شاد،گردد و از آن ز نژه و نصب تجهیزات، فعال میساعت پس از را 72، سرویس مشترک آسیاتکهای علت اشغال ظرفیته ب ،نکرده استر مشترک عمدا ارتباط با شبکه را برقراثابت شود که در صورتی :1 تبصره

    انتخاب نموده، سرویس از نظر زمانی خاتمه یافته تلقی خواهد شد. و پنل کاربری خودش لتی که در فرم سفارشمه

 موجود می باشد.( "پنل کاربری "  CRMقرارداد در سامانه  .) آخرین نسخهگرددمی تمدید به صورت دوره ای و بر اساس شرایط و ضوابط جدید مجدد در سامانه فروش تمدید با قرارداد ، سرویس انتخابیپس از اتمام مدت اشتراک  :2 تبصره

 : مبلغ و نحوه پرداخت 4ماده 

 .بپردازدهای مصوب  کمیسیون  ا مطابق تعرفهرهزینه خدمات  یا دوره  در ابتدای هر ماه 1برداری از خدمات مندرج در ماده ه مشترک باید قبل از آغاز بهر

 به ریال پایه قیمت  طبق مصوبه ع خدمتنو قیمت به ریال طبق مصوبه نوع خدمت
  150.000 266 )به درخواست مشترک(هزینه  نصب 

 

 266 حجم استفاده از اینترنت 
 میزان ترافیک 

 به ازاي هر گیگ
20.000 

 120.000 266 )براي یکبار(خطوط  ي و جمع آوريریدا نهیهز

 125.000 266 کیلوبیت 512هزینه برقراري و نگهداري ماهیانه سرعت 

 200.000 266 کیلوبیت 1024ت سرع انهیماه يو نگهدار يبرقرار نهیهز

 کمیسیون 12/08/92مورخ  177مصوبه شماره  3بر اساس جلسه شماره  ) به درخواست مشترک( IPخصوصی  هزینه هر نشانی 250.000 266 کیلوبیت 2048 سرعت انهیماه يو نگهدار يبرقرار نهیهز

   350.000 266 کیلوبیت 3072 سرعت انهیماه يو نگهدار يقراربر نهیهز

 400.000 266 کیلوبیت 4096 سرعت انهیماه يو نگهدار يبرقرار نهیهز
 کشور) مالیات بر ارزش افزوده و...( نیقوانسایرمبالغ حسب 

 

مالیات بر ارزش افزوده  %9  

 
 500.000 266 کیلوبیت 8192ت سرع انهیماه يو نگهدار يبرقرار نهیهز

 800.000 266 کیلوبیت 16384ت سرع انهیماه يو نگهدار يبرقرار نهیهز

 : تعهدات و شرایط کاري مشترک 5ماده 

 پایبند باشد. مشترک متعهد می شود با آگاهی کامل از بهای خدمات و نحوه پرداخت هزینه ها نسبت به گزینش آنها اقدام کند و به مواعد مقرر در قرارداد( 5-1

رساانی شاده اسات را  و دستورالعمل هایی که از سوی مراجع ذیربط صادر و ابالغ شده و از طریق پایگاه اطالع رسانی دارنده پروانه یا سایر مباادی ذیاربط اطاالع با موضوع قرارداد مرتبطمشترک متعهد است کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران (5-2

 رعایت نماید.

 شد.واگذاری امکانات و تجهیزات متعلق به دارنده پروانه، به غیر خودداری نماید. در غیر این صورت دارنده پروانه مجاز به فسخ خدمات می بااز د می شود ( مشترک متعه5-3

دهد، در صورت عدم اطالع رسانی و باروز هرگوناه مشاکلی در برقاراری تمااس باا مشاترک، مساولیت عادم اطاالع از  اطالع آسیاتکاطالعات جدید به ی شود در صورت تغییر مشخصات تماس) شماره تلفن و آدرس پست الکترونیکی( م تعهد( مشترک م( 5-4

 مواردی که متضمن اطالع رسانی می باشد، برعهده مشترک خواهد بود.

 مشاابه  فعالیات)  نیریاباه سا یاز آنهاا باه صاورت عماوم یبخشا ایاتمام  عیتوز نیو همچن آسیاتک توسط ازیو خارج از روال انتقال امت ریآنها به غ شده به ارایهامکانات و خدمات  ریباند و سا یپهنا یها و مدارات ارتباط نکیخطوط و ل یهرگونه واگذار (5-5 

 .باشند ی( میسازمان تیمامور ایندان خود ) در زمان اشتغال به کار کارم ایصرفا مجاز به استفاده از خطوط و خدمات مذکور توسط خود و  نی( به هر شکل و تحت هر عنوان ممنوع بوده و مشترکهای اپراتوریشرکت

 باشد. می بالمانع موارد تمامی رعایت به منوط و تحصیل محل مکان در آنها حضور زمان در آموزشی موسسات سایر و ها دانشگاه دانشجویان یا و محصلین به سرویس ارایه : 1 تبصره

 .است یصالح ضرور یه به مراجع ذیسال جهت ارا کیمدت حداقل  یآن برا رهیکاربران و ذخ تیفعال LOG و CDR و یتیثبت مشخصات هو ،ه شده یخطوط و خدمات ارا یاندرون سازم عیدر صورت توز : 2 تبصره

 .باشد یآنها م ازیو صاحب امت نیشده صرفا بر عهده مشترک ارایهو مقررات از خطوط و خدمات  نیبا قوان ریو مغاعواقب هرگونه استفاده سوء  تیمسئول (5-6

 .باشند یواگذار شده نم نترنتیو ا تاید یخطوط تلفن از بسترها کیمجاز به انتقال تراف نیمشترک (5-7

 .ردیگ ی( در بر نم یها و موسسات را در محدوده داخل کشور ) محدوده ساختمان و شبکه محل شرکتسازمان ها و   )PBX (یخطوط تلفن داخل تیمحدود نیا : تبصره

مسئولیت  تحتاقدام  نیالزم است ا گریهر روش د ایو  WIFI و ... ( با استفاده از بستر یمسافر بر یها نالیو فرودگاه ها ترم یحیپارک ها و مراکز تفر لی) از قب یعموم یدر مکان ها نترنتیا عیجهت توز یحقوق نیاز مشترک یبرخ یازمندیدر صورت ن (5-8

به  کاربران فعالیت LOG و مشخصات ذخیره و ثبت ، هویت احراز نحوه همچنین امنیتی و های سیاست اعمال ، کنترلی پیوست تامین جهت آسیاتک بین الزم هماهنگی نیز اجرا و طراحی مراحل در و پذیرفته صورت فوق اماکن ولیانمت به آسیاتک و مدیریت

 .عهده مشترک خواهد بوده و تبعات آن ب ها.در غیراینصورت این عمل تخلف بوده و کلیه مسئولیتآید عمل

 فقطاع خطاوط و توقاملزم  به رفع تخلف و در صورت عدم  نمودهروزه جهت رفع موارد تخلف اقدام  10توسط مشترک نسبت به صدور اخطار با مهلت  8-5تا  6-5بندهای از مفاد  یدر صورت مشاهده و اطالع از موارد تخطآسیاتک می تواند  بدیهی است( 5-9

 .دباش یم یصالحمراجع ذبه  یمشترک خاط یمعرف نیتا زمان رفع موارد تخلف و همچن سیسرو ارایه

 72باه مادت  سرویس بعد از پایان مدت زماان قارارداد ماید،مشترک نسبت به تمدید اقدام ننساعت قبل از اتمام زمان پایان دوره، توسط آسیاتک به مشترک اطالع رسانی می شود، در صورتیکه  72هشدار پایان زمان دوره سرویس طبق قرارداد حداقل  (5-10

 بود.قرارداد فی ما بین پایان یافته تلقی شده و سرویس جمع آوری می شود و راه اندازی مجدد سرویس مشمول زمان و شرایط جدید خواهد ساعت به حالت تعلیق در می آید و پس از آن و در صورت عدم ارایه درخواست تمدید توسط مشترک،  

 به نحو مناسب نگهداری نماید.را سیستم ها و اطالعات سمت مشترک بر عهده خودش است و مشترک باید نام کاربری و رمز عبور حفاظت از ( 5-11

دو طرف حق مستند قرارادادن مکالمه ضبط شده و پیگیری  مشترکو یا  آسیاتککارکنان از عرف جامعه از سوی درصورت مشاهده رفتار نابهنجار و یا الفاظ خارج به منظور تکریم ارباب رجوع تمامی مکالمات برقرار شده با مشترک ضبط می شود و ( 5-12

 را دارند.مطابق قوانین کشور موضوع 

 سرویس جدید خواهد بود.مکان و  قابل انتقال به ، نقل مکان داشته باشد، زمان و حجم احتمالی مانده از قبلقراداد هر دلیل زودتر از پایان مدت زماناگر مشترک به  (5-13

  .در هر زمان با پرداخت هزینه در محدوده نوع سرویس قبلی امکان پذیر می باشد های با ارزش ریالی بیشتربه سرویس ارتقاء سرویس( 5-14

باا شاماره تلفان قبل از انتخااب سارویس مادنظر یری از بروز این دسته از مشکالت در صورت نیاز به اطالعات و راهنمایی های بیشتر نخواهد داشت، لذا جهت جلوگ وجودبرگشت هزینه و پرداخت وجه آن، امکان مشترک  ( پس از انتخاب سرویس توسط5-15

 ید.تماس حاصل فرمای 1544

 .امکان پذیر می باشد، و وجود امکاناتدر هر زمان با پرداخت هزینه مربوطه  IPخصوصی  های نشانیسرویس های دارای به  می باشد و در صورت نیاز (Dynamic) به صورت متغیرIP عمومی هاینشانیها دارای کلیه سرویس( 5-16

 قبلی ندارد. IPهمان آدرس خصوصی  تعهدی مبنی بر ارایه آسیاتکننماید  قبلی خود را انتخاب IPخصوصی  نشانی، IPخصوصی  نشانیدارای  اگر مشترک هنگام تمدید سرویس بصره:ت

  .آسیاتک استفاده نمایند توصیهمورد یکی از انواع مودم های از ولی به مشترکین پیشنهاد می شود و مشترک می تواند از مودم های استاندارد استفاده کند اجباری نمی باشد  آسیاتکاز خرید مودم ( 5-17

 صول می باشد و مسئولیت آن از عهده آسیاتک خارج است.خریداری شده است به عهده گارانتی کننده مح آسیاتککه از  هم خدمات پس از فروش مودم هایی:تبصره

http://www.ecare.asiatech.ir/
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
http://www.asiatech.ir/
http://www.asiatech.ir/
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  یان قاراردادا ج ازو خاار مشاترکهزینه مربوطاه باه عهاده شود  ارایه ایشانبه از سمت مشترک درخواست و ن قرارداد ( اگر خدماتی خارج از موضوع ایاعزام کارشناس رفع خرابی ) مثل زمان  در طول استفاده از سرویسهنگام نصب و راه اندازی و یا  (5-18

 .خواهد بود براساس نرخنامه صنف مرتبط

 بر روی سرویس ارائه شده ندارد. proxyیا  vpn سرویس ( مشترک حق راه اندازی5-19

 ندارد. voiceدر بستر  termination( مشترک برای بهره برداری از سرویس واگذار شده امکان 5-20

های شرکت آسیاتک، قرارداد مشترک به صورت یکطرفه و بادون اطاالع قبلای قطاع هیت مخاطره آمیز به منظور شناسایی، نفوذ، ایجاد اختالل و یا سرقت اطالعات، از سمت مشترک به سمت تجهیزات و زیرساخت(درصورت مشاهده هر گونه ترافیک با ما5-21

 گردیده و مراتب از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.

  آسیاتک: تعهدات  6ماده 

 ( تنظیم کرده است.Connection basedهای سیمیرا مبتنی بر سرعت و به صورت غیر حجمی)کمیسیون تنظیم مقررات شرکت آسیاتک خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت ثابت از طریق فناوری 266بر اساس مصوبه جلسه شماره  ( 1-6
 .می باشد( FUP ( (Fair Usage Policy)منصفانه  آستانه مصرف شده بر نحوه محاسبه مصرف مشترکین بر اساس اعمال کمیسیون تنظیم مقررات سیاست 266بر اساس مصوبه جلسه شماره  ( 6-2

    الملال از داخال باه نحاوی اقادام کناد کاه آساتانه اساتفاده فیاک باینهای تنظیمی خود نسبت به تفکیک و ارایه حجام تراو تمامی طرح سطوح جدول کمیسیون تنظیم مقررات  شرکت آسیاتک ملزم است تا درهمه 266بر اساس مصوبه جلسه شماره  ( 6-3

 الملل باشد.( برابر آستانه استفاده منصفانه ترافیک بین2منصفانه ترافیک داخل حداقل دو)

 Kbps 128تک می تواند نسبت به اعمال سیاست استفاده منصفانه اقدام کند و نسبت به کاهش سرعت کاربر تا حداقل سرعت پس از عبور از آستانه استفاده منصفانه ماهانه، شرکت آسیاکمیسیون تنظیم مقررات  266بر اساس مصوبه جلسه شماره  ( 6-4

  اقدام کند.های قبلی انجام شده به کاربر و اخذ تاییدیه های مربوطه از وی، نسبت به فروش حجم اضافه ترافیک بین الملل و داخلی رسانیاقدام نماید و یا آنکه براساس اطالع
   کمیسایون، شارکت آسایاتک  251( ریال تعیین شده است که براساس مصوبه جلسه شاماره 20000الملل، بیست هزار )کمیسیون تنظیم مقررات در صورت فروش حجم اضافه، سقف تعرفه هر گیگابایت ترافیک بین 266بر اساس مصوبه جلسه شماره  :1تبصره 

 الملل اقدام کند.( سقف تعرفه ترافیک بین%50سقف تعرفه ترافیک داخلی، به میزان پنجاه درصد) موظف است تا نسبت به اعمال    
 نماید.نمی یک یا چند مورد خدمات یا تجهیزات را به خرید یک یا چند مورد دیگر مشروط  ارایهآسیاتک  ( 6-5

 بی خود قراردادها را تنظیم کند.متعهد می شود که به همان ترتیب اعالمی در تبلیغات و بازاریاآسیاتک ( 6-6

 قرار دهد. ینو مقررات راجع به حقوق و مسوولیت های طرفین قراردادهای خدمات را گردآوری و در دسترس مخاطبان و مشترک مله قوانین کیفری، مصوبات کمیسیونمتعهد می شود که همه قوانین و مقررات ناظر به خدمات خود از جآسیاتک ( 6-7

تاا  2) سااعت  کیکم تراف یدر زمان ها Down Time اتیکند. عمل نییرا تع Down Time ( زمانساعت قبل 48)حداقل  یکند و با اطالع قبل ینیب شیپرا شبکه  اتیدر هنگام عمل SLA تعهدات تیرعا یالزم را برا داتیشود تمه یمتعهد مآسیاتک  ( 6-8

 .باشد یمبار  کیشود و تعداد آن در ماه حداکثر  یصبح( انجام م 6

 قابل اجرا می باشد و تحویل سرویس ( از زمان امضای قراردادSLAتمام بندهای توافقنامه سطح خدمات ))و سایر مصوبات جدید بعدی ( کمیسیون بوده و  177مطابق ضوابط مصوبه شماره ( SLAو اجرای توافقنامه سطح خدمات ) ارایهمتعهد به  ( آسیاتک6-9

 یریاگ میبه اطالع مشترک برسد و تصم دیبا دیجد طیشرا زیمورد ن نیباشد که درا راتییبر اساس اعالم سازمان مجبور به اعمال تغ نکهیمقرر در قرارداد نخواهد داد مگر ا طیدر شرا یرییتغ ،یدوره اشتراک خدمت انتخاب انید تا پاشو یمتعهد مآسیاتک  (6-10

 .مشترک باشد اریدر اخت راردادفسخ ق ایدر خصوص ادامه 

 .احکام مورد نظرش به اثبات برسد بیآن در تصو یبعدها اعمال نفوذ ناروا نکهیندارد مگر ا یتیقرارداد مسئول نیو مقررات موثر بر ا نیدر قوان راتییو تغ صالحیمراجع ذ ماتیدر قبال تصمآسیاتک  (6-11

اقدام نموده  و مشترک در طی مدت مذکور به مشترک روز قبل از الزم االجرا شدن نسبت به تحویل نسخه کتبی و یا الکترونیکی  14حداقل سازمان،  دیباشد، پس از تائ یروردر متن قرارداد ض راتییتغ جادیا ایاصالحات ، آسیاتک  صیچنانچه به تشخ (6-12

 اعالم نماید. آسیاتکمی تواند اعتراضات خود را به صورت کتبی و یا الکترونیکی به 

 باشد.ی قبلی، آسیاتک موظف به کسب رضایت مشترکین جهت اعمال تغییرات میهادر خصوص قرارداد :2تبصره
مرتکاب جارم  ایامحدود نکند  ایخدمات محروم  به یرا از دسترس مشترکینامکانات متعلق به خود،  ریبه شبکه، سازه ها و سا انیاز وارد آمدن ز یریجلوگ ایبرخورد با بزهکاران  ایاز وقوع جرم  یریشگیپ ت،یچون امن یریشود با معاذ یمتعهد مآسیاتک  (6-13

 .باشد یقانون تداریمقامات صالح یدستور و با هماهنگ رویپ دیبا یکرده و هر اقدام زیکه قانون تجو یاعالم کند، مگر در موارد یقانون ریرا غ مشترکین یاقدامات قانون ایشود 

باه آنهاا  رانهیشگیپ یرهنمودها هیو ارا مشترکین یآگاه ساز ایبازدارنده و  داتیرخداد آگاه باشد نسبت به اتخاذ تمه نیکند و از ا دیرا تهد مشترکینخدمات موضوع قرارداد  قیاز طر یالوقوع بیقر یمعنو ای یماد بیشود چنانچه آس یمتعهد مآسیاتک  (6-14

 .وارده خواهد بود یها انیموظف به جبران ز ،یقانون یها تیمسئول ریعالوه بر سا ورتص نیا ریاقدام کند، در غ

 یهاا بیاطالعات و آس یو فنآور یشان متناسب با خدمات ارتباط یاز داده ها و اطالعات شخص انتیجهت ص مشترکینشود به  یاست و متعهد م مشترکین یخصوص میو ارتباطات و حرو اطالعات مشترکین داده ها  یموظف به حفظ محرمانگآسیاتک  (6-15

 .کند تیؤلو حق ندارد از خود سلب مس درا به عمل آورن یکاف یاطالع رسان دهایاز تهد یناش یاحتمال

 .است یحوزه الزام نیناظر به ا یمقررات قانون تیو رعا ستین مشترکین یمجاز به داده ها و ارتباطات شخص ریغ یخدمات، موجب دسترس یاعمال هر گونه نظارت بر کارکردها که شود یمتعهد مآسیاتک  (6-16

خادمات را داشاته  تیافیک ایا یکاسات ایبر نبود  یآنها مبن یمطرح شده از سو یبه ادعاها ییکنند تا امکان پاسخگو ینگهدار مشترکینقرارداد  انیخدمات را تا شش ماه پس از پا تیفیک یموظف است داده ها و اطالعات مربوط به شاخص هاسیاتک آ (6-17

 باشد.

و امکانات پشتیبانی و پاسخگویی به مشترکین خاود را بصاورت شابانه روزی و در تماام ایاام هفتاه و ایاام  نمایدفراهم ، خدمات موضوع قرارداد را ( روز در هفته 7( ساعت در شبانه روز و هفت)24چهار)رت بیست و بی وقفه، به صومتعهد است آسیاتک  (6-18

 تعطیل فراهم کند.

  .باشد فیزیکی در مراکز مخابراتی یا محل مشترک دارند در ساعات اداری قابل بررسی و حل میپشتیبانی و رفع عیوب فنی که نیاز به عملیات  : 3تبصره 

 حالت فیبرنوری توسط مخابرات ندارد. به تلفن خط شدن تبدیل برگردان و  کابل مشترک، عملیات خط قطع صورت هیچ گونه تعهد و مسئولیتی در آسیاتک (6-19

  بانی: شرایط پشتی 7ماده 

تماس گرفته و طرح مشکل نماید، در صورت عدم رفع مشکل و یا عدم برقراری ارتبااط، مشاکل خاود را  وکه تماس با آن از سراسر کشور به صورت درون شهری محاسبه می شود  1544مشکل فنی ، تنها با شماره رسمی  در زمان بروز می تواندترک ( مش 7-1

 اعالم نماید. آسیاتکب سایت به در و "تماس با ما  "بصورت ایمیل یا از طریق بخش 

 تک خواهد بود .توصیه آسیالفنی تنها شامل مودم های مورد صورت ته عیب یابی مودم بکمک در (  7-2

 مودم امکان پذیر است . LANصورت تلفنی، تنها بر روی پورت ه عیب یابی مودم های وایرلس بدر کمک (  7-3

در ابتادای قارارداد ذکار شاده  آسایاتکد. همچناین آدرس رسامی مراجعه نمای www.asiatech.ir/agency سایتآدرس و یا به  نموده تماس حاصل 1544با شماره رسمی ، فروش دفاتردیکترین آدرس جهت دریافت مشخصات نزمشترک می تواند ( 4-7

 است.

 شاهده نماید.کیفیت خدمت را اندازه گیری و م ( مشترک می تواند با مراجعه به پنل کاربری خود شاخص های7-5

 : رسیدگی به شکایت8ماده

قابال  ICT.GOV.IR@195 پسات الکترونیکای  و یاا آدرس 600195یا شماره پیاماک  195و یا شماره  ir.195 سایت و در صورت عدم حصول نتیجه از طریق  "صدای مشتری 4داخلی " 1544اسری تلفن سراز طریق  ابتدا رسیدگی به شکایت مشترکین

 .پیگیری است

 قرارداد: شرایط فسخ  9ماده 

نسبت باه تساویه حسااب  ،خ مشترکنماید و دارنده پروانه مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ اعالم فس مبه فسخ قرارداد اقدا، خود 1544از پنل کاربری  درخواست ارایهبایستی با  ف از دریافت خدمات، میامشترک در صورت تمایل به انصر ( 9-1

 هزینه پرداختی مربوط به این قرارداد به مشترک عودت داده نخواهد شد. قبل از پایان قرارداد بدیهی است در صورت درخواست فسخ یک طرفه از سوی مشترک با وی اقدام نماید.

 باشد.می مشترک موظف به پرداخت صورتحساب محاسبه شده تا زمان قطع خدمات ،  دوره ای از سوی هریک از طرفینشیوه صورتحساب در صورت فسخ قرارداد با  تبصره:
مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ اعالم فسخ مشترک نسبت به تسویه حساب با وی  آسیاتکتواند نسبت به اعالم فسخ قرارداد و اخذ هزینه اقدام نماید و ( اقدام نماید، مشترک می SLAخدمات با معیارهای مورد نظر این قرارداد) مانند و نه محدود به تعهدات  ارایهف یک هفته از تاریخ انعقاد قرارداد نسبت به ود آسیاتک نتوانسته است ظر( چنانچه ثابت ش9-2

 اقدام نماید.

 ن اعتبار قرارداد نبوده و باید پاسخگوی موارد استفاده غیر مجاز در طول مدت زمان قرارداد فسخ شده باشد.های مشترک در خصوص تعهدات وی در طول مدت زماولیتئ( فسخ و یا اتمام قرارداد به هر دلیل، به هیچ وجه رافع مس9-3 

 .احکام مورد نظرش به اثبات برسد بین در تصوآ یبعدها اعمال نفوذ ناروا نکهیندارد مگر ا یتیمسئول "منجمله فسخ  " قرارداد نیو مقررات موثر بر ا نیدر قوان راتییو تغ صالحیمراجع ذ ماتیدر قبال تصم آسیاتک (  9-4

 ( وضعیت اضطراري10ماده 

 ( وضعیت اضطراری پیش بینی شده و پیش بینی نشده تنها در صورتی از آسیاتک سلب مسئولیت می کند که فرا ارادی باشد . 10-1

 ه اقدامات ضروری برای اعاده دسترسی به خدمات و به حداقل رساندن پیامدهای عدم دسترسی مشترکین به خدمت را انجام دهد.( در صورت بروز وقفه غیر مجاز در ارایه خدمات، آسیاتک می بایست بی درنگ، کلی 10-2

 اید .( در صورت بروز وضعیت اضطراری ، آسیاتک همزمان با انجام کلیه اقدامات ضروری می بایست نسبت به اطالع رسانی آنی به مشترکین اقدام نم 10-3

 تلقی خواهد شد. شرکتشود و به عنوان قصور از تعهدات ن ماده نمیبه موجب وقوع بالیای طبیعی که ناشی از عدم رعایت استانداردهای ایمنی در تأسیس و نصب و بهره برداری از تجهیزات شبکه باشد، مشمول ای موضوع قرارداد توسط شرکت کهانجام تعهدات  امکانم عد(  10-4

 :   آسیاتکمهر و امضا                                                                                                           مشترک :                                                                                                                       مهر و امضاء           
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