"قرارداد اشتراک اينترنت پر سرعت"

اين قرارداد بين شركت فناوری اطالعات و ارتباطات رضوی(سهامی خاص) به شماره ثبت  ،13107كد اقتصادی  411188536695 :و شناسه ملی  10380287760دارنده
پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت ( ).Servcoبه شماره  100-95-30از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی ،رايانامه  ،Technical@favarazavi.irنمابر
 38427774داخلی  102به آدرس :مشهد -خيابان چمران – نبش چمران  ،7كد پستی  9137688784به شماره تماس  051-32292094و مدير عاملی علی آبساالن از
يک طرف و مشترک با مشخصات ياد شده در فرم ضميمه شماره يک ،از طرف ديگر و با شرايط ذيل منعقد می گردد.
ماده  :1تعاريف
-1-1کمیسیون :كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات
-1-2سازمان :سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی
 -1-3شرکت :شركت فناوری اطالعات و ارتباطات رضوی (سهامی خاص) كه از اين پس در اين قرارداد " شركت " ناميده میشود.
-1-4مشترک (سرويس گیرنده) :هر شخص حقيقی و يا حقوقی است كه به عنوان كاربر نهايی به موجب اين قرارداد از خدمات موضوع قرارداد استفاده می نمايد.
 -1-5دوره اشتراک :مدت زمان سرويسی كه مشترک انتخاب نموده ،بر اساس دورههای  1,3،6و 12ماهه میتواند باشد و از زمان اولين ارتباط آغاز می شود.
 -1-6شماره تماس سراسری :شماره تماس  05132350000و  09374308023جهت ارتباط با پشتيبانی به صورت  24ساعته و در  7روز هفته میباشد.
 -1-7تغییر سرويس :به معنی انتخاب سرويس جديد با پهنای باند و حجم متفاوت میباشد.
 -1-8پنل کاربری ،حساب کاربری :به معنی درگاه خدمات برای مشترک بوده كه تمامی اطالع رسانیها و اعمال تغييرات روی سرويس مشترک از طريق آن به آدرس
 https://epayment.favarazavi.irامکان پذير است.
-1-9ترافیك عادی :ميزان اطالعات قابل مبادله توسط مشترک در طول يک دوره با واحد  GBكه اين ترافيک در بازه زمانی سرويس قابل استفاده است و با تمديد سرويس قبل
از اتمام سرويس فعلی ،ترافيک باقيمانده به دوره ی بعد منتقل نمی شود.
-1-10ترافیك اضافه :منظور از ترافيک اضافه  ،ترافيک اضافه خريداری شده به غير از ترافيک اصلی سرويس اينترنت مشترک می باشد.
 -1-11دايری سرويس :تحويل و راه اندازی سرويس مشترک و برقراری ارتباط با شبکه جهانی اينترنت است.
 -1-12نشانی  :IPنشانی پروتکل اينترنت ،برچسب عددی است كه به تجهيزات شبکه های رايانهای اختصاص پيدا میكند و به منظور اتصال بين گرههای شبکه استفاده می شود.

 -1-13نشانیهای عمومی  :IPنشانیهای  IPكه در شبکه جهانی اينترنت قابل مسيريابی هستند.
 -1-14نشانیهای خصوصی  :IPبازهای از نشانی های  IPاست كه برای شبکههای خصوصی (مانند شبکه داخلی سازمانها و شبکه ملی اطالعات) در نظر گرفته شده است.
 -1-15پهنای باند :نرخ انتقال داده بر اساس ظرفيت كانال انتقال تخصيص داده شده به مشترک با واحد مگابيت بر ثانيه()mbps
-1-16شبکه شرکت :شامل زير ساخت و تجهيزات خطوط پر سرعت كه تحت مالکيت شركت بوده و با نظارت وی اداره و نگهداری می شود .كابل كشی داخل ساختمان مشترک،
خطوط تلفن ،زير ساخت های شبکه مخابراتی كشور و تجهيزاتی كه تحت مالکيت  ،اختيار يا نظارت شركت نيست جزء شبکه شركت محسوب نمی شود.
ماده  :2موضوع قرارداد
عبارتست از اتصال به شبکه شركت و بهره برداری از خدمات اينترنت پر سرعت مطابق با مشخصات ضميمه شماره  2قرارداد با تعرفه های مصوب شركت (جدول ماده شماره  4قرارداد)
كه در چهار چوب مصوبه  237كميسيون (و ساير مصوبات جديد بعدی ) می باشد.
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تبصره  : 1كليه ضمائم جزء الينفک قرارداد می باشد.
ماده  :3مدت زمان قرارداد
تاريخ قرارداد از  …/…/99تنظيم و به مدت  12ماه شمسی بر طبق فرم سرويس درخواستی مشترک (فرم ضميمه شماره  )2می باشد و با اولين اتصال به شبکه شركت بر حسب
ساعت و دقيقه شروع می شود.
تبصره  :1در صورتی كه مشترک درخواست اعزام كارشناس تحويل حضوری سرويس را داشته باشد ،شركت حداكثر ظرف مدت  72ساعت پس از اعالم آمادگی تحويل سرويس به
مشترک ،سرويس را به صورت حضوری تحويل می دهد ،در صورتی كه مشترک در اين مدت شرايط و محيط را برای نصب ومراجعه حضوری كارشناس آماده ننمايد ،زمان شروع
سرويس  72ساعت پس از اعالم آمادگی تحويل سرويس از سوی شركت درنظرگرفته میشود ،در غير اينصورت مشترک بايد حداكثر ظرف مدت  72ساعت پس از اعالم آمادگی
تحويل سرويس به مشترک 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 شروع سرويس از زمان اعالم آمادگی تحويل سرويس از سوی شركت لحاظ خواهد شد.
تبصره  :2در صورت پايان مدت زمان قرارداد و عدم درخواست تمديد قرارداد از سوی مشترک ،اطالع رسانی هشدار پايان زمان قرارداد ،به صورت پست الک
ترونيکی و ارسال پيامک به مشترک صورت می پذيرد .در صورت عدم ارايه درخواست تمديد توسط مشترک 72 ،ساعت پس از پايان زمان قرارداد ،قرارداد فیمابين پايان يافته تلقی
شده و سرويس جمع آوری می شود و راه اندازی مجدد سرويس مشمول زمان و شرايط جديد خواهد بود.

ماده  :4مبلغ قرارداد
مشترک بايد قبل از آغاز بهره برداری از خدمات مندرج در ماده دو ،در ابتدای هر ماه يا دوره ،هزينه خدمات را مطابق تعرفه های مصوب كميسيون و براساس سرويس درخواستی
بپردازد.
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 -4-1هزينه اشتراک :هزينه اشتراک و استفاده دوره ای از خدمات موضوع قرارداد بر اساس تعرفه های 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 پلکانی حجم ترافيک بدست آمده است كه بدون احتساب ماليات بر
ارزش افزوده مصوبه دولت ،مطابق با مندرجات جدول ضميمه شماره سه قرارداد بوده و با توجه به شيوه فروش پيش پرداخت در زمان عقد قرارداد به صورت كامل از مشترک دريافت
می شود و مشترک بايد از طريق درگاه پرداخت الکترونيکی در پنل كاربری واريز و يا بصورت نقد پرداخت نمايد.
تبصره  :1مطابق مصوبات جاری كشور ،ماليات بر ارزش افزوده به كليه مبالغ هزينه های مذكور اضافه شده و مشترک ملزم به پرداخت آن برای هر دوره اشتراک می باشد.
تبصره  : 2چن انچه مشترک تمايل داشته باشد تا وجوه مورد نياز را از طريق فيش نقدی به حساب شركت واريز نمايد ،میبايست مبلغ مورد نياز را به شماره حساب 6505818809
نزد بانک ملت شعبه آستان قدس مشهد به نام شركت فناوری اطالعات و ارتباطات رضوی واريز نموده و مطابق فرآيند توضيح داده شده فيش واريزی را به شماره 051-32350000
داخلی  102فکس و يا به آدرس ايميل  Technnical@favarazavi.irارسال نمايد ،بديهی است تا زمانی كه اين فرآيند تکميل نگردد ،شركت مسئوليتی در قبال ارايه سرويس
نخواهد داشت.
تبصره  : 3باتوجه به سياست های تشويقی شركت كه بايد به تاييد سازمان برسد ،در برخی موارد تعرفه نهايی سرويس كمتر از سقف تعيين شده ،مطابق مصوبات كميسيون در نظر
گرفته می شود كه به صورت شفاف در قرارداد ذكر می شود.
تبصره  :4در صورت نياز ،مشترک می تواند نسبت به خريد ترافيک اضافی بر اساس مصوبات كميسيون اقدام نمايد.
تبصره  :5با پرداخت هزينه اشتراک ،اين قرارداد خود به خود برای دوره يا سال جديد كه حق اشتراک آن پرداخت شده ،تمديد می گردد  .مبنای شروع و خاتمه دوره جديد سرويس،
اطالعات ثبت شده در نرم افزار  Accountingشركت به آدرس  Https://epayment.favarazavi.irمی باشد.
تبصره  :6مدت اعتبار مجوز فعاليت شركت از مورخ  95/09/22به مدت  5سال شمسی می باشد.
ماده  : 5تعهدات شرکت
 -5-1شركت ارايه يک يا چند مورد خدمات يا تجهيزات را به خريد يک يا چند مورد ديگر مشروط نمی نمايد.
 -5-2شركت متعهد می شود كه به همان ترتيب اعالمی در تبليغات و بازاريابی خود قراردادها را تنظيم كند.
 -5-3شركت قوانين و مقررات مصوب مراجع ذی صالح قانونی مربوط به ارايه خدمات موضوع اين قرارداد را از طريق درج در وب سايت در دسترس مخاطبان و مشتركين قرار می دهد.

 -5-4شركت متعهد می شود تمهيدات الزم را برای رعايت تعهدات  SLAدر هنگام عمليات شبکه را پيش بينی كند و با اطالع قبلی (حداقل  48ساعت قبل) زمان
 Down Timeرا تعيين كند .عمليات  Down Timeدر زمان های كم ترافيک ( ساعت  2تا  6صبح) انجام می شود و تعداد آن در ماه حداكثر يک بار می باشد.
 -5-5شركت متعهد به ارايه 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 قابل اجرا می باشد.
 -5-6شركت متعهد می شود تا پايان دوره اشتراک خدمت انتخابی ،تغييری در شرايط مقرر در قرارداد نخواهد داد مگر اينکه بر اساس اعالم سازمان مجبور به اعمال تغييرات باشد كه
دراين مورد نيز شرايط جديد بايد به اطالع مشترک برسد و تصميم گيری در خصوص ادامه يا فسخ قرارداد در اختيار مشترک باشد.
 -5-7شركت در قبال تصميمات مراجع ذيصالح و تغييرات در قوانين و مقررات موثر بر اين قرارداد مسئوليتی ندارد مگر اينکه بعدها اعمال نفوذ ناروای آن در تصويب احکام مورد
نظرش به اثبات برسد.
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-5-8چنانچه به تشخيص شركت ،اصالحات يا ايجاد تغييرات در متن قرارداد ضروری باشد ،پس از تائيد سازمان ،حداقل  14روز قبل از الزم االجرا شدن نسبت به تحويل نسخه كتبی
و يا الکترونيکی به مشترک اقدام نموده و مشترک در طی مدت مذكور می تواند اعتراضات خود را به صورت كتبی و يا الکترونيکی از طريق ايميل Technical@favarazavi.ir

 ،يا نمابر به شماره 05132350000شركت اعالم نمايد.
تبصره  :1در خصوص قراردادهای قبلی ،شركت موظف به كسب رضايت مشتركين جهت اعمال تغييرات میباشد.
 -5-9شركت متعهد می شود تحت هيچ شرايطی به جز در مواردی كه قانون و مقررات معين می كند ،مشتركين را از دسترسی به خدمات موضوع اين قرارداد محروم يا محدود

نکند.

 -5-10شركت متعهد می شود چن انچه آسيب مادی يا معنوی قريب الوقوعی از طريق خدمات موضوع قرارداد مشتركين را تهديد كند و از اين رخداد آگاه باشد نسبت به اتخاذ تمهيدات
بازدارنده و يا آگاه سازی مشتركين و ارايه رهنمودهای پيشگيرانه به آنها اقدام كند ،در غير اين صورت عالوه بر ساير مسئوليت های قانونی ،موظف به جبران زيان های وارده خواهد
بود.
 -5-11شركت موظف به حفظ محرمانگی داده ها و اطالعات مشتركين و ارتباطات و حريم خصوصی مشتركين است و متعهد می شود به مشتركين جهت صيانت از داده ها و اطالعات
شخصیشان متناسب با خدمات ارتباطی و فنآوری اطالعات و آسيب های احتمالی ناشی از تهديدها اطالع رسانی كافی را به عمل آورد.
 -5-12شركت متعهد می شود كه اعمال هر گونه نظارت بر كاركردهای خدمات ،موجب دسترسی غير مجاز به داده ها و ارتباطات شخصی مشتركين نيست و رعايت مقررات قانونی
ناظر به اين حوزه الزامی است.
 -5-13شركت هيچ گونه تعهد و مسئوليتی درصورت قطع يا افت كيفيت بستر ارتباطی مشترک ،به علت ايجاد موانع فيزيکی ناشی از ساخت و ساز شهری يا نويز محيطی را ندارد،
ولی در اين صورت نهايت تالش خود را جهت ارائه راهکار جايگزين انجام خواهد داد.
 -5-14شركت در قبال اشکاالت و اختالالت داخلی شبکه مشترک و يا بروز مشکل در خطوط و تجهيزات شركت مخابرات ايران و شركت ارتباطات زير ساخت ،مسئوليتی ندارد.

 -5-15مشخصات و نرخ خدمات بايد به نحو مناسب و با جزييات كامل ،به طور رايگان به اطالع مشتركين رسانده شود.
 -5-16شركت مت عهد به ارايه خدمات دسترسی به اينترنت به مشترک مطابق موضوع قرارداد بوده و در صورت درخواست مشترک مبنی بر نصب و راه اندازی خدمت ،شركت موظف
به نصب و راه اندازی تجهيزات انتهايی مشترک می باشد .هزينه راه اندازی تجهيزات انتهايی طبق مصوبه كميسيون از مشترک اخذ و صورتجلسه تحويل خدمات موضوع قرارداد با
مشترک تنظيم می شود.
-5-17هزينه تجهيزات و نصب و راه اندازی لينک ارتباطی وايرلس مربوط به بستر ارتباطی مابين شركت و مشترک ،بر عهده مشترک بوده و بصورت جداگانه محاسبه خواهد شد.
 -5-18شركت موظف است داده ها و اطالعات مربوط به شاخص های كيفيت خدمات را تا شش ماه پس از پايان قرارداد مشتركان نگهداری كنند تا امکان پاسخگويی به ادعاهای
مطرح شده از سوی آنها مبنی بر نبود يا كاستی كيفيت خدمات را داشته باشد.
 -5-19شركت متعهد است بی وقفه ،به صورت بيست و چهار ( )24ساعت در شبانه روز و هفت ( )7روز در هفته  ،خدمات موضوع قرارداد را فراهم نمايد و امکانات پشتيبانی تلفنی از
طريق شماره  05132350000يا  09374308023پاسخگويی به مشتركين خود را به صورت شبانه روزی و در تمام ايام هفته و ايام تعطيل فراهم كند.
تبصره  :2پشتيبانی حضوری و رفع عيوب فنی كه نياز به عمليات فيزيکی(صعود از دكل و تعمير تجهيزات راديويی) واقع در ايستگاه های كاری شركت يا محل مشترک دارند ،در
ساعات اداری قابل بررسی و حل می باشد .
ماده  :6تعهدات مشترک
 -6-1مشترک متعهد می شود با آگاهی كامل از بهای خدمات و نحوه پرداخت هزينه ها نسبت به گزينش آنها اقدام كند و به مواعد مقرر در قرارداد پايبند باشد.
 -6-2مشترک متعهد می شود كليه قوانين و مقررات جمهوری اسالمی ايران مرتبط با موضوع قرارداد و دستورالعمل هايی كه از سوی مراجع ذيربط صادر و ابالغ شده و از طريق
پايگاه اطالع رسانی شركت يا ساير مبادی ذيربط اطالع رسانی شده است را رعايت نمايد.

4

 -6-3مشترک متعهد می شود از واگذاری امکانات و تجهيزات متعلق به شركت به غير خودداری نمايد .در غير اين صورت دارنده پروانه مجاز به فسخ خدمات می باشد .
-6-4هرگونه واگذاری خطوط و لينک ها و مدارات ارتباطی پهنای باند و ساير امکانات و خدمات ارايه شده به آنها به غير و خارج از روال انتقال امتياز توسط شركت و همچنين توزيع
تمام يا بخشی از آنها به صورت عمومی به سايرين (فعاليت مشابه شركتهای اپراتوری) به هر شکل و تحت هر عنوان ممنوع بوده و مشتركين صرفا مجاز به استفاده از خطوط و
خدمات مذكور توسط خود و يا كارمندان خود (در زمان اشتغال به كار يا ماموريت سازمانی) می باشند.
تبصره  : 1ارايه سرويس به محصلين و يا دانشجويان دانشگاهها وساير موسسات آموزشی در زمان حضور آنها در مکان محل تحصيل و منوط به رعايت تمامی موارد بالمانع می باشد.

تبصره  : 2در صورت توزيع درون سازمانی خطوط و خدمات ارايه شده  ،ثبت مشخصات هويتی و  CDRو  LOGفعاليت كاربران و ذخيره آن برای مدت حداقل يک سال جهت
ارايه به مراجع ذی صالح ضروری است.
 -6-5مسئوليت عواقب هرگونه استفاده سوء و مغاير با قوانين و مقررات از خطوط و خدمات ارايه شده صرفا بر عهده مشتركين و صاحب امتياز آنها می باشد.
 -6-6مشتركين مجاز به انتقال ترافيک خطوط تلفن از بسترهای ديتا و اينترنت واگذار شده نمی باشند.
تبصره  : 3اين محدوديت خطوط تلفن داخلی ( )PBXسازمان ها و شركتها و موسسات را در محدوده ساختمان و شبکه محلی در بر نمی گيرد.
 -6-7در صورت نيازمندی برخی از مشتركين حقوقی جهت توزيع اينترنت در مکان های عمومی ( از قبيل پارک ها و مراكز تفريحی و فرودگاه ها ترمينال های مسافربری و غيره) با
استفاده از بستر  WIFIو يا هر روش ديگر الزم است اين اقدام تحت مسئوليت و مديريت شركت به متوليان اماكن فوق صورت پذيرفته و در مراحل طراحی و اجرا نيز هماهنگی الزم
بين شركت جهت تامين پيوست كنترلی ،اعمال سياستهای امنيتی وهمچنين نحوه احرازهويت ،ثبت و ذخيره مشخصات و  LOGفعاليت كاربران به عمل آيد.در غيراينصورت اين
عمل تخلف بوده و كليه مسئوليتها و تبعات آن به عهده مشترک خواهد بود.
 -6-8بديهی است شركت می تواند در صورت مشاهده و اطالع از موارد تخطی 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 ارايه سرويس تا زمان رفع موارد تخلف و همچنين معرفی مشترک خاطی به مراجع ذيصالح می باشد.
 -6-9مشترک متعهد می شود در صورت تغيير مشخصات تماس (شماره تلفن و آدرس پست الکترونيکی)  ،اطالعات جديد خود را به دارنده پروانه اطالع دهد ،در صورت عدم اطالع
رسانی و بروز هرگونه مشکلی در برقراری تماس با مشترک  ،مسئوليت عدم اطالع از مواردی كه متضمن اطالع رسانی می باشد  ،بر عهده مشترک خواهد بود.
 -6-10مشترک موظف است پس از اولين ارتباط با شبکه شركت  ،نسبت به حفظ رمز ورود به پنل سرويس خود اقدام نمايد و حفاظت از سيستم ها و اطالعات سمت مشترک بر عهده
خودش است و مشترک بايد از نام كاربری و رمز عبور به نحو مناسب نگهداری نمايد.
-6-11كليه سرويسها دارای حداقل يک نشانی عمومی ( )Valid IPمی باشد و در صورت نياز به سرويس های دارای  Valid IPبيشتر در هر زمان با پرداخت هزينه مربوطه و
وجود امکانات ،امکان پذير می باشد.
 -6-12به منظور تکريم ارباب رجوع تمامی مکالمات برقرار شده با مشترک ضبط می شود و درصورت مشاهده رفتار نابهنجار و يا الفاظ خارج از عرف جامعه از سوی كاركنان
شركت و يا مشترک دو طرف حق مستند قرارادادن مکالمه ضبط شده و پيگيری موضوع مطابق قوانين كشور را دارند.
ماده  :7شرايط فسخ قرارداد
 -7-1مشترک در صورت تمايل به انصراف از دريافت خدمات ،می بايستی با ارايه درخواست از پنل كاربری خود يا طی نامه كتبی 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 .بديهی است در صورت درخواست فسخ يک طرفه از سوی مشترک قبل از پايان قرارداد هزينه
پرداختی مربوط به اين قرارداد به مشترک عودت داده نخواهد شد .همچنين فسخ و يا اتمام قرارداد به هر دلي ل ،به هيج وجه رافع مسئوليت های مشترک در خصوص تعهدات وی در طول مدت زمان
اعتبار نبوده و بايد پاسخگوی موارد استفاده غير مجاز در طول مدت زمان قرارداد فسخ شده باشد.
 -7-2چنانچه شركت نتوانسته باشد ظرف يک هفته از تاريخ انعقاد قرارداد نسبت به ارايه خدمات با معيارها و مفاد مورد نظر اين قرارداد از جمله تعهدات  SLAاقدام نمايد ،مشترک می تواند نسبت به
اعالم فسخ قرارداد و اخذ هزينه اقدام نمايد و شركت مکلف است ظرف يک هفته از تاريخ اعالم فسخ مشترک  ،نسبت به تسويه حساب با وی اقدام نمايد.
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ماده : 8رسیدگی به شکايت ها
مشترک می تواند در صورت داشتن شکايت ،با تلفن  05132350000داخلی  134تماس بگيرد .در صورت بروز هرگونه اختالف بين طرفين قرارداد و عدم رفع مشکل از طريق مذاكره
و گفتگوی دوجانبه ،مشترک می تواند موضوع را به سازمان از طريق مراجعه به سايت  www.195.irيا تماس با تلفن گويای  195يا شماره پيامک  600195و يا آدرس ايميل
 ict.gov.ir@195منعکس و اقدام به ثبت شکايت نمايد .
الزم به ذكر است پس از ثبت درخواست از طريق وب سايت فوق الذكر ،سيستم يک شماره پيگيری در اختيار مشترک قرار داده كه مشترک می تواند از طريق لينک های مذكور
پيگيری های الزم را انجام دهد .
ماده  :9وضعیت اضطراری
 -9-1وضعيت اضطراری پيش بينی شده و پيش بينی نشده تنها در صورتی از شركت سلب مسئوليت می كند كه فرا ارادی باشد.
 -9-2در صورت بروز وقفه غير مجاز در ارايه خدمات ،شركت می بايست بی درنگ ،كليه اقدامات ضروری برای اعاده دسترسی به خدمات و به حداقل رساندن پيامدهای عدم دسترسی
مشتركين به خدمت را انجام دهد.
 -9-3در صورت بروز وضعيت اضطراری ،شركت همزمان با انجام كليه اقدامات ضروری می بايست نسبت به اطالع رسانی آنی به مشتركين اقدام نمايد.
 -9-4عدم امکان انجام تعهدات موضوع قرارداد توسط شركت كه به موجب وقوع باليای طبيعی كه ناشی از عدم رعايت استانداردهای ايمنی در تأسيس و نصب و بهره برداری از
تجهيزات شبکه باشد ،مشمول اين ماده نمیشود و به عنوان قصور از تعهدات شركت تلقی خواهد شد.

مهر و امضاء شركت

امضاء مشترک
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