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تعاريف:
"شرکت" :نام ثبتي شرکت ،داده پردازي فن آوا (سهامي خاص) ميباشد.
"شبكه شرکت" :شامل زيرساخت تسهيالت و تجهيزات خطوط پرسرعت است که تحت مالكيت و نظارت "شرکت" اداره و نگهداري ميشود.
تبصره  :1زيرساخت شبكه مخابراتي کشور  ،سيمکشي داخلي ساختمان مشترکين ،خطوط تلفن و تسهيالت و تجهيزاتي که تحت مالكيت ،اختيار و نظارت
"شرکت" نيست ،جزء شبكه "شرکت" محسوب نميشود.
"رانژه کردن" :برقراري ارتباط سيم "مشترك" با  Splitterشرکت توسط شرکت مخابرات در مرکز مخابراتي مشترك.
ماده  -1طرفين قرارداد:
اين قرارداد بين شرکت داده پردازي فن آوا به شناسه ملي  19192520001و شماره ثبت  211112به نشانـي تهران ،بزرگراه کردستان ،خيابان هفدهم،
پالك  ،00تلفكس  22125که در اين قرارداد "شرکت" ناميده ميشود به نمايندگي آقاي سيد ميثم سيد صالحي (مدير عامل) و آقاي محمدحسين ديني
(رييس هيئت مديره) بعنوان طرف اول قرارداد و آقا /خانم  .........................................................با شماره تلفن ..............................که از اين پس در قرارداد
"مشترك" ناميده ميشود از طرف ديگر با مفاد ذيل منعقد گرديد.
ماده  -2موضوع قرارداد:
عبارتست از برقراري اتصال دو طرفه نامتقارن به شبكه جهاني اينترنت براي استفاده از خدمات "شرکت" از طريق شبكه "شرکت" با سرويس ..........................
روي خط تلفن ......................................
تبصره " :2مشترك" در صورت تمايل به خريد تجهيزات و لوازم اعم از مودم ،اسپليتر ،تجهيزات اضافي و غيره ميتواند با "شرکت" تماس حاصل نمايد .بديهي
است تجهيزات مذکور جزء اين قرارداد نبوده و کليه هزينههاي مربوطه از قبيل بهاي تجهيزات ،هزينه نصب و غيره جداگانه محاسبه و اخذ خواهد شد.
ماده  -3مدت قرارداد:
شروع قرارداد از تاريخ  ......................لغايت  ......................به مدت  ................ماه شمسي بوده و پس از پايان اين مدت با توافق طرفين قابل تمديد
خواهد بود.
ماده  -4مبلغ قرارداد:
 -1-4مبلغ کل قرارداد با احتساب ماليات بر ارزش افزوده ................................. ،ريال ميباشد که "مشترك" موظف به پرداخت آن در قبال فاکتور
دريافتي ميباشد.
تبصره  :3با توجه به اساس محاسبه سيستم حسابداري شرکت" ،مشترك" متعهد ميگردد مبلغ قرارداد را پيش از برقراري ارتباط و در ابتداي هر دوره
پرداخت نمايد.
 -2-4عطف به قانون ماليات بر ارزش افزوده ،مبلغ  %0ارزش افزوده در مبلغ قرارداد در سال  1001محاسبه گرديده است .بديهي است در صورت افزايش اين
نرخ در سال جديد از سوي سازمان امور مالياتي ،اين تعرفه در صورتحساب اعمال خواهد شد.
ماده  -5نحوه پرداخت:
مشترك متعهد است مبلغ قرارداد را در اسرع وقت از طريق يكي از درگاه هاي اعالمي در سامانه  my.fanava.netو در صورت پرداخت نقدي به شماره
حساب  05111111/41نزد بانک ملت شعبه کوي دانشگاه به نام شرکت داده پردازي فن آوا پرداخت نموده و از سرويس درخواستي استفاده نمايد .همچنين
ضروري است در صورت پرداخت نقدي ،شرکت را از واريز وجه مطلع نمايد.
تبصره  :4برقراري اتصال و دوام ارتباط منوط به پرداخت اعتبار و مبلغ قرارداد در هر دوره قبل از شروع آن خواهد بود.
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ماده  -6تعهدات "مشترک":
 -1-6مشترك"متعهد است از ايجاد هرگونه اختالل نرمافزاري و سختافزاري در شبكه "شرکت" خودداري نمايد.
" -2-6مشترك" متعهد ميگردد از ارسال هرگونه  Spamو نامههاي تبليغاتي خواسته و يا ناخواسته به اينترنت خودداري کرده و در اين راستا اقدامات الزم
جهت جلوگيري از ارسال ناخواسته  Spamو نامههاي تبليغاتي را اعمال نمايد.
" -3-6مشترك" متعهد است کليه قوانين و مقررات جمهوري اسالمي ايران و شرکت مخابرات و ديگر ارگانها و سازمانهاي ذيربط را در خصوص موضوع
قرارداد رعايت نموده و جهت جلوگيري از دسترسي کاربران شبكه خود (درصورت وجود) به سايتها و موضوعات خالف اخالق و مغاير با شئونات اسالمي
اقدامات الزم را بهکار بندد .کليه مسئوليتهاي اخالقي و قانوني ناشي از استفاده "مشترك" و کاربران تحت نظر وي بر عهده "مشترك" ميباشد.
تبصره " :5مشترك" در هر صورت (دريافت و يا عدم دريافت صورتحساب در زمان مقرر) موظف به شارژ اعتبار هر دوره مطابق مفاد اين قرارداد تا قبل از
شروع دوره جديد خواهد بود .عدم پرداخت به منزله عدم تمايل "مشترك" به ادامه قرارداد ميباشد .در اين صورت "شرکت" اقدام به قطع سرويس "مشترك"
خواهد نمود.
تبصره  :6چنانچه خط "مشترك" ظرف ده روز پس از قطع سرويس (بعلت عدم اتصال يا عدم واريز وجه) از حالت رانژه خارج شد ،برقراري اتصال مجدد منوط
به موجود بودن امكانات فني و پرداخت هزينه راهاندازي ميباشد.
" -4-6مشترك" موظف است حداکثر ظرف مدت يک هفته پس از اعالم رانژه شدن خط تلفن ،محيط را جهت نصب و مراجعه نصاب مودم آماده نمايد در
غير اينصورت پايان هفته مبناي شروع قرارداد خواهد بود.
" -5-6مشترك" موظف است هرگونه درخواست خود از قبيل تغيير نوع سرويس و غيره را از طريق کانال هاي ارتباطي اعالم شده ارسال و ثبت نمايد.
" -6-6مشترك" بدون مجوز کتبي "شرکت" اجازه واگذاري حق بهرهبرداري تام يا بخشي از موضوع قرارداد به غير را نداشته و در صورت ارتكاب به چنين
عملي متعهد به جبران خسارت ناشي از اين امر خواهد بود و در اين حالت "شرکت" حق قطع ارتباط و فسخ يک جانبه قرارداد را خواهد داشت.
ماده  -7تعهدات "شرکت":
" -1-1شرکت" خدمات پشتيباني تلفني به "مشترك" را به صورت  21ساعته در ايام هفته تعهد مينمايد.
" -2-1شرکت" متعهد است که اينترنت را در درگاه خروجي مودم "مشترك" تحويل دهد.
 -0-1پشتيباني از شبكه داخلي يا هر موضوعي که خارج از اين قرارداد ميباشد به عهده"شرکت" نيست.
" -1-1شرکت" برقرار بودن شبكه خود را به ميزان حداقل ماهانه  05%تعهد مينمايد.
تبصره  :7چنانچه "مشترك" از تجهيزاتي استفاده نمايد که از "شرکت" خريداري نشده باشد ،ميزان برقراري شبكه ،مورد تعهد "شرکت" نخواهد بود.
 -5-7در صورت بروز مشكل مبني بر عدم رعايت بند " 1-1مشترك" ميبايست حداکثر ظرف مدت يک هفته موضوع را از طريق سايت پشتيبان شرکت به
آدرس  VOC_GRP@FANAVA.NETاطالع دهد" ،شرکت" نسبت به بررسي و حل مشكل اقدام نموده و صرفاً زمان خرابي مازاد بر ميزان مذکور در بند 1-1
را به مدت اين قرارداد اضافه خواهد کرد.
 -4-1هر نوع خسارت وارده به "مشترك" صرفاً از طريق ارائه سرويس و افزودن به مدت قرارداد وي جبران خواهد شد.
 -1-1کليه مكاتبات "شرکت" با "مشترك" شامل صورتحساب ماهانه و امثالهم از طريق سايت فروش الكترونيک شرکت ،يا آدرس پست الكترونيک "مشترك"،
شماره تماس اعالم شده توسط "مشترك" و در صورت نياز به نشاني پستي وي انجام خواهد شد .در صورتيکه هر يک از نشانيهاي ارائه شده صحيح نباشد
کليه مسئوليتهاي آن به عهده "مشترك" بوده و اطالع به نشانيهاي ياد شده به منزله اطالع به "مشترك" خواهد بود .در صورت بروز هر نوع خسارت
مسئوليت جبران آن به عهده مشترك ميباشد.
 -2-1ارتقا و کاهش سرويس "صرفا" در ابتداي هر ماه بنا به درخواست ثبت شده مشترك و طبق مبلغ واريز شده به حساب جاري مندرج در "ماده  "5اين
قرارداد امكانپذير ميباشد.
" -0-1شرکت" ميتواند به صالحديد خود در راستاي حفظ امنيت شبكه برخي از دسترسيهاي مشترك را طبق قوانين و مقررات جمهوري اسالمي ايران
محدود کند.
 -19-1شرکت متعهد است در صورتي که اختالل و قطعي به وجود آمده مربوط به شبكه داده پردازي فن آوا و در حيطه مسئوليت شرکت باشد مطابق با ضوابط
و چارچوب موافقتنامههاي سطح خدمات ) (SLAسازمان تنظيم مقررات ارتباطات راديويي (ماده  )11 – 1اقدام به جبران قطعيها نمايد.

قرارداد اشتراک خطوط پر سرعت دادهها ()ADSL

کد سند:

FRSM-40-41

تاریخ بازنگری:

3194/60/29

شماره صفحه:

 1از 1

 -11-1ضريب دسترسي ،مشخص کننده حداکثر ميزان دسترسي مشتري به خدمتهاي ارائه شده روي بستر  ADSLشبكه داده پردازي فن آوا بوده و با توجه
به پارامترهاي مندج در موافقتنامه سطح خدمات تعيين گرديده است.
ميزان تلفات بسته  :PLRبيان کننده ميانگين گم شدن يا از دست رفتن بستههاي IPدر طول شبكه فن آوا و حداکثر  %0ميباشد.
تاخير يا  :Latencyمتوسط زماني است که طول ميکشد تا يک بسته از پورت دسترسي مشتري تا نقطه انتهايي شبكه فن آوا رسيده و حداکثر  159ميليثانيه
ميباشد.
پهناي باند تضمين شده  :CIRبه حداقل پهناي باند اختصاص يافته به خدمتگيرنده در دوره زماني اطالق ميشود که ميانگين ضريب اشتراك آن يک به هشت
است.
ميانگين زمان بازيابي يا تعمير  :MTTRبه ميانگين زمان رفع خرابي و برقراري مجدد خدمت بر اساس توافق بين خدمت دهنده و خدمت گيرنده اطالق ميشود.
اين زمان حداکثر  12ساعت ميباشد.
ماده  -8فورس ماژور:
هرگاه به علت حوادث قهري و غيرمترقبه و خارج از حيطه اختيار طرفين ،هريک از طرفين قرارداد نتوانند تعهدات خود را انجام دهند ،عدم انجام تعهدات نقض
قرارداد تلقي نخواهد شد در اين وضعيت "شرکت" ،بايستي بالدرنگ موضوع را به اطالع "مشترك" برساند تا طرفين با توافق يكديگر تدابير الزم را اتخاذ نمايند.
ماده  -9مرجع حل اختالف:
در صورت بروز اختالف در تعبير و تفسير و يا نحوه اجراي قرارداد ،موضوع اختالف بدواً از طريق مذاکره با حضور نمايندگان ،وکال و معتمدين طرفين قرارداد
حل و فصل خواهد شد ،در صورت عدم حل و فصل اختالف ،موضوع از طريق سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و ساير مراجع ذيصالح قضايي قابل
پيگيري خواهد بود.
ماده  -11فسخ قرارداد:
 -1-8در صورت هرگونه تغيير در قوانين و مقررات ،افزايش ماليات ،عوارض و غيره ،تغيير تعرفه "شرکت" ،افزايش قيمتها و غيره "شرکت" هيچگونه مسئوليتي
نداشته و مشترك موظف به تبعيت از قوانين و مقررات خواهد بود در غير اين صورت و استنكاف از اجراي مفاد و موضوعات متغيره جديد "شرکت" محق است
با اعالم قبلي مراتب فسخ به مشترك ،قرارداد را فسخ نمايد.
 -2-2در صورت اراده "مشترك"بر فسخ يکطرفه ،مشترك موظف است مراتب را يکماه قبل و بصورت کتبي به شرکت اعالم نمايد.
 -0-2چنانچه "مشترك" به هريک از تعهدات خود عمل ننمايد "شرکت" ميتواند قرارداد را به صورت يکجانبه فسخ نموده و از ارائه خدمات به "مشترك"
خودداري کند .در اينصورت مبلغ باقيمانده حق اشتراك مسترد نشده و به عنوان خسارت عدم ايفاي تعهد منظور و اخذ ميگردد .بديهي است درصورتيکه
خسارات وارده بيش از باقيمانده اشتراك باشد "مشترك" موظف به جبران آن ميباشد" .شرکت" حق پيگيري قانوني را براي خود محفوظ ميدارد .جبران
کليه خساراتي که به هر شكلي از ناحيه "مشترك" وارد شده باشد به عهده وي خواهد بود.
ماده  -11مواد قرارداد:
اين قرارداد در سه نسخه مشتمل بر يازده ماده و هفت تبصره ،در سه نسخه که هر سه نسخه حكم واحد را دارد ،تنظيم شده و به امضاء طرفين قرارداد رسيده
و قابل اجراء است.
طرف اول قرارداد
شرکت دادهپردازي فن آوا
مهر و امضاء

طرف دوم قرارداد
مشترک

