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  16597/12/310سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ، شماره پروانه  - وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

  بسمه تعالي

  

به نشاني تهران خيابان شهيد بهشتي ، بعد از مير  216971به شماره ثبت  قال داده هاي آسياتكتانشركت قانون مدني بين  10ماده وفق  كارت اشتراكاين 

فرم درخواست سرويس درسايت آسياتك ناميده مي شود از يك طرف و متقاضي با مشخصات ياد شده ، در  كارتساختمان آسياتك كه در اين  290عماد پالك 

    .منعقد گرديدذيل  كه از اين پس مشترك ناميده مي شود از طرف ديگر و با شرايط www.asiatech.irيشانن شركت به

ده و با نظارت وي اداره و نگهداري مي شود . سيم كشي : شامل زير ساخت و تجهيزات خطوط پر سرعت است كه تحت مالكيت شركت بو شبكه آسياتك

آسياتك داخل ساختمان مشترك ، خطوط تلفن، زير ساخت شبكه مخابراتي  كشور و تجهيزاتي كه تحت مالكيت ، اختيار يا نظارت شركت نيست ، جزء شبكه 

  محسوب نمي شود.

  و شركت مي باشد.آسياتك به منزله انعقاد قرارداد بين مشترك  شركت م شده از سوياعالم موافقت با قرارداد مذكور  واقع در سايت اعال :1تبصره   

  زمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي خواهد بود.امصوب س  SLAساير تعاريف بر اساس سند استاندارد سطح خدمات  : 2 تبصره  

  : موضوع  1ماده 

 روي بستر سيم مسي و از طريق فناوري  آسياتك ه ملي اينترانت از طريق شبكه دسترسي شركت جهاني اينترنت يا شبكبر قراري اتصال مشترك به شبكه 

DSL  استبه صورت اشتراكي مطابق با نوع در خواست مشترك در فرم درخواست سرويس كه در نرم افزار سامانه فروش الكترونيكي به تاييد مشترك رسيده. 

و  يداخل يدسترس يها كه درخواست ياست به صورت يا و مراكز داده ابهايريو مس چهاي) به همراه سوئIP( ترنتنيبر قـرارداد ا يمبتن يا شبكهاينترانت:  •

و  يصوصو خ نترانتيا يها شبكه جادينشود و امكان ا يابيريخارج كشور مس قياز طر وجه چيبه ه شوند يم ينگهدار يمراكز داده داخلكه در  يخذ اطالعاتا

  .شود در آن فراهم يامن داخل

نمايند. به عبارت ديگر  براي ارتباط با يكديگر استفاده مي مجموعه پروتكل اينترنتاست كه از   اي بهم پيوسته هاي رايانه از شبكه جهاني اي سامانه اينترنت: •

هاي محلي و كوچك تا جهاني و بسيار بزرگ تشكيل  ها شبكه خصوصي، عمومي، دانشگاهي، تجاري و دولتي در اندازه اينترنت، شبكه اي است كه از ميليون

  اند. ي الكترونيكي و نوري به هم متصل گشتهاست كه با آرايه وسيعي از فناوريها شده

  : مدت  2ماده 

شروع و تا پايان مدت اشتراك مطابق درخواست مشترك كه در فرم درخواست سرويس كه به  ،از زمان برقراري اولين ارتباط مشترك با شبكه كارت مدت اين 

  .تاييد مشترك رسيده است ، خواهد بود

نژه و نصب تجهيزات ساعت پس از را 72مدا ارتباط با شبكه را برقرار نكند بعلت اشغال ظرفيتهاي شركت ، سرويس مشترك در صورتيكه مشترك ع: 1 تبصره    

ي كه در فرم ، فعال ميگردد و از آن زمان مدت اشتراك محاسبه خواهد شد، خواه مشترك از سرويس استفاده بنمايد خواه استفاده ننمايد و در پايان مهلت

      نموده، سرويس از نظر زماني خاتمه يافته تلقي خواهد شد. سفارش انتخاب

به صورت دوره اي و بر اساس شرايط و ضوابط جديد در سامانه فروش اشتراك مجدد تمديد با قرارداد سرويس انتخابي ، : پس از اتمام مدت اشتراك 2 تبصره    

در سرويس هاي ويژه جشنواره اي يا نا محدود زماني، در صورتيكه وجود مي باشد.).م CRM.( آخرين نسخه قرارداد در سامانه گرددمي تمديد  آسياتك 

گيگ در ماه نداشته باشد سرويس قابليت تمديد نداشته و تبديل به سرويس داراي محدوديت مي  2مشترك، ترافيك حجم خريداري شده اي معادل حداقل 

  گردد.

  : مبلغ و نحوه پرداخت 3ماده 

هزينه خدمات ، عوارض و آبونمان مخابرات را مطابق تعرفه شركت  يا دوره  در ابتداي هر ماه 1برداري از خدمات مندرج در ماده ه آغاز بهرمشترك بايد قبل از 

 .بپردازد

 .يافت خواهد شددرو ساير خدمات اضافه بر سرويس انتخابي مطابق تعرفه هاي مندرج در وب سايت رسمي شركت ينه نصب هز، مودم: هزينه هاي  1تبصره     

  .ترتيب مشمول درصد تخفيف ذكر شده در سايت مي باشده ماهه و يكساله هزينه يك جا ب 6ماهه و  3: پرداخت  2تبصره     

  : تعهدات و شرايط كاري مشترك 4ماده 

ع قرارداد رعايت نمايد. مسئوليت هر گونه مشترك متعهد است كليه قوانين و مقررات جمهوري اسالمي ايران و شركت مخابرات را در ارتباط با موضو) 4-1

هاي اخالق و عفت عمومي و همچنين مسئوليتقوانين، خالف سايت ها و موضوعات خالف  ازو يا سوء استفادة مشترك و يا اطرافيان وي دسترسي و استفاده 

رة اشتراك مشترك ولو آنكه توسط شخص يا اشخاصي غير از خود از شمااوراق و پرونده هاي ارسالي و دريافتي محتواي محاورات ، نامه ها ،  حقوقي و جزائي

  مشترك صورت پذيرفته باشد بر عهدة شخص مشترك خواهد بود. 

از بروز هر گونه اختالالت نرم افزاري ، سخت افزاري و امنيتي در شبكه آسيا تك و ديگر شبكه ها خودداري نمايد در غير  تا حد امكان مشترك متعهد است )4-2

  بود . صورت كليه عواقب و خسارت هاي ناشي از آن بر عهده مشترك خواهداين 
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به غير را ندارد و مشترك "و يا كال "تخصيص يافته توسط شركت جزئا IP مشترك حق واگذاري حقوق و تعهدات مرتبط ناشي از اين اشتراك منجمله ) 4-3

مسئوليت  در غير اينصورت .اص ثالث به هر نحوي خودداري نمايد مگر با موافقت كتبي شركتمتعهد مي باشد از فروش مجدد و يا ارائه خدمات ثانويه به اشخ

  .الل به عهده مشترك مي باشدتهرگونه استفاده غير قانوني و غير مجاز و يا ايجاد اخ

د كه منجر به اختالل در خدمات شود و رفع آن چنانچه مشترك پس از تحويل سرويس ، در  شبكه و يا تجهيزات مورد استفاده ، تغييراتي را ايجاد نماي )4-4

  ملزم به حضور كارشناس در محل مشترك باشد، راه اندازي مجدد منوط به پرداخت هزينه خواهد بود .

 تمديد به سرويس مشترك به اتمام برسد و مشترك نسبت مدت زمانبا توجه به محدوديت هاي موجود از نظر پورت هاي مراكز مخابراتي، در صورتيكه )  4-5

سرويس اقدام نمايد. در غير اين تمديد نسبت به  روز زمان دارد 5اكثر دح ،اقدام ننمايد، سرويس مشترك در حالت تعليق قرار مي گيرد. بر اين اساس مشترك 

مع آوري ميگردد و راه اندازي مجدد شده و سرويس وي ج پايان يافته تلقيفي ما بين مشترك و آسياتك  قرارداد  ،صورت پس از اتمام مدت زمان اشاره شده 

  سرويس مشمول زمان و شرايط جديد خواهد بود.

تومان بابت رزرو پورت و هزينه نگهداري در تمديد  150  روزانه مبلغ  سرويس خود ننمايددر صورتيكه مشترك در بازه زماني فوق الذكر اقدام به تمديد تبصره: 

  بعدي به هزينه فاكتور اضافه خواهد شد.

  مي باشد . مشترك حفاظت از اطالعات ، امنيت شبكه  داخلي ، نام كاربري و رمز عبور سرويس بعهده ) 4-6

، ) "به كاركنانارباب رجوع توهين "مدني  609(مطابق با قانون  مشترك متعهد است در نحوه برخورد با كارشناسان شركت رعايت حقوق آنها را بعمل آورد) 4-7

بهنجار و يا الفاظ خارج از عرف جامعه از سوي مشترك، ابتدا شركت با اخطار از طريق شفاهي، ايميل، پيامك  اقدام مي نمايد و در درصورت مشاهده رفتار نا

ساعت و وصل مجدد با ارائه تعهد كتبي از سوي مشترك امكان پذير خواهد بود و در صورت  24صورت عدم توجه و ادامه رفتار ناشايست قطع سرويس به مدت 

و مراجعه به مراجع قانوني  را به  PAPرار رفتارهاي ناشايست،  قطع كامل سرويس و درج مشخصات مشترك در ليست سياه و اعالم به ساير شركت هاي تك

  همراه خواهد داشت. 

به طور صحيح در اختيار شركت قرار دهد  ، شماره همراه  را، ايميلآدرس، شماره تلفنمشترك موظف مي باشد در ابتداي انعقاد قرارداد اطالعات مربوط به  )4-8

در غير اين صورت كليه عواقب و خسارات ناشي از آن  ساعت  به شركت اطالع رساني نمايد.72و در صورت تغيير در هريك از اطالعات مشترك موظف است طي 

  ).بر عهده مشترك خواهد بود

موارد فوق به  اعالم شده از طرف مشترك انجام مي شود و شركت هيچ تعهدي در قبال تغيير كليه ارتباطات به آخرين آدرس ايميل يا شماره موبايل : 1تبصره

  .ندارد مشترك

 .و غيره ) با استفاده از موضوع قرارداد را نخواهد داشت terminate مشترك حق ارائه سرويس هاي تلفن اينترنتي ( مانند)  4-9

تباط با اينترنت در اغلب ساعات روز مطابق درخواست قابل استفاده مي باشد ولي سرويس اختصاصي نمي حداكثر سرعت ار ارائه شده ،در سرويس هاي  )4-10

نمايد براي بهره خريداري  مگ)2(باالي  چنانچه مشترك از سرويس هاي با سرعت باال .باشد و احتمال دارد در برخي ساعات نتوان از حداكثر سرعت بهره برد

)  25-31(رابطه سيگنال به نويز بين  ، سيم كشي داخلي و فاصله از مركز مخابراتي، كيفيت مناسب خط تلفن مشتركها سرويس اين از  ي مناسب و كاملگير

 .شرط الزم است

يي در اداري محسوب مي گردد .و مشترك متعهد ميشود به قوانين سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديو دريافت,كيلوبيت  128سرويسهاي باالتر از ) 4-11

 .اين خصوص واقف است

ولي اگر سرويس را بصورت . حجم خريداري شده به فاكتور بعد منتقل نمي گردد، در سرويسهاي حجمي درصورت اتمام مدت فاكتور آخر و عدم استفاده  )4-12

هر دليل همچنين اگر مشترك به  .مي باشداده ي و استفچند ماه شارژ كنند حجم آنها تجميعي محاسبه مي شود و در طول ماههاي شارژ شده قابل جا به جاي

  اشتراك، نقل مكان داشته باشد، زمان و حجم احتمالي مانده از قبل قابل انتقال به سرويس جديد خواهد بود. زودتر از پايان مدت زمان

زمان و حجم  ،ا تمديد سرويس جديد نمايدجم يزمان اشتراك، اقدام به خريد حدر كليه سرويس ها اگر مشترك به هر دليل زودتر از پايان مدت  :2تبصره

  احتمالي مانده از قبل قابل انتقال به سرويس جديد نخواهد بود.

ولي كاهش يا لغو  .در هر زمان با پرداخت هزينه در محدوده نوع سرويس قبلي امكان پذير مي باشد به سرويسهاي با ارزش ريالي بيشتر ارتقاء سرويس) 4-13

 د.خريد ميسر نمي باش

 .ژ جديد از سرويسهاي ديگر نيز استفاده نمايد   درصورت اتمام هر نوع از سرويسها مشترك مي تواند براي شار )4-14

ه از :اگر مشترك سرويس را به اشتباه خريداري نمايد شركت تعهدي مبني بر برگشت هزينه سرويس نخواهد داشت، لذا جهت جلوگيري از بروز اين دست3تبصره

  تماس حاصل فرمائيد.امور مشتركين واحد  1داخلي  1544ورت نياز به اطالعات و راهنمايي هاي بيشتر با شماره تلفن مشكالت در ص

 Static ) اختصاصي ( IP Valid) مي باشد و در صورت نياز به ( Dynamic ) به صورت متغير ( IP Valid ) كليه سرويسها داراي آدرس اينترنتي) 4-15

  .امكان پذير مي باشد، و وجود امكانات داخت هزينه مربوطه در هر زمان با پر (

 قبلي ندارد. IPقبلي خود را خريداري ننمايد شركت تعهدي مبني بر ارايه  IP Staticاگر مشترك هنگام تمديد سرويس،  :4تبصره
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ز مشكالت پيش بيني نشده و ارائه پشتيباني بهتر و خريد مودم از اين شركت اجباري نمي باشد ولي به مشتركين پيشنهاد مي شود جهت پيشگيري ا) 4-16

   .همچنين تاييد صالحيت مودم مورد استفاده خود از يكي از انواع مودم هاي آزمايش و ارائه شده آسياتك استفاده نمايند

اشد و مسئوليت آن از عهده شركت :خدمات پس از فروش مودم هايي كه از شركت خريداري شده است به عهده شركت گارانتي كننده محصول مي ب5 تبصره

 آسياتك خارج است.

ن و در صورت اتمام مدت سرويس و عدم شارژ مجدد مشترك مي تواند در صورت تمايل و تاييد شركت براي نگهداري از اشتراك خود با پرداخت آبونما )4-17

بوده و در  مشتركاين صورت شركت مجاز به جمع آوري پورت بدون اطالع نمايد، در غير ماه رزرو  2حداكثر تا را پورت مربوطه  ،ساير هزينه هاي نگهداري

 هزينه ها از انتهاي سرويس قبلي محاسبه مي گردد. مشترك صورت عدم جمع آوري و تمديد مجدد توسط

كه براي بيت بر ثانيه مي باشد) 8/1 كه( سرعتها و حجم هاي تعريفي بر اساس بيت بر ثانيه مي باشد و مشتركان دقت نمايند با سرعت بايت بر ثانيه) 4-18

   .استفاده مي شود در انتخاب سرويس اشتباه ننمايند  Download سنجش

حسب مورد ميتواند مشمول ري مشترك يا مشتركان ديگري به شبكه متصل شود باز انحاء مشتركي از طريق نام كارر شكل و نحوي ه در صورتيكه به )4-19

و يا دربردارندة تبعات و مسئوليتهاي حقوقي و جبران خسارات وارده به شركت و يا مشتركي كه از اشتراك وي استفاده گرديده باشد عناوين جزائي و مجرمانه و 

  .ضمن اينكه شركت سرويسهاي مشترك خاطي را قطع خواهد كرد از طريق مراجع ذيصالح نيز احقاق حقوق خواهد شد

 6مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي در خصوص شبكه هاي  اطالع رساني رايانه اي به ويژه مندرجات بند از مفاد مشترك اقرار مي نمايد كه: )  4-20

  شد : ن مطلع بوده و متعهد به رعايت آنها است و  از ممنوعيت موارد زير مطلع است و هرگز با استفاده از خدمات ارايه شده مرتكب آنها نخواهدآبخش ب 

 مجاز به مراكز دارنده اطالعات خصوصي و محرمانه و تالش در جهت شكستن قفل و رمز سيستمها وغيره . غيرو دسترسي هرگونه نفوذ  •

 هرگونه حمله به مراكز اطالع رساني و اينترنتي ديگران براي از كار انداختن و يا كاهش كارايي آنها . •

 بكه كه به ديگران تعلق دارد . هرگونه تالش براي انجام شنود و بررسي بسته هاي اطالعاتي در حال گذر در ش •

 اسكن كردن شبكه شركت سرويس دهنده يا سايرين . •

  ) HOSTINGاستفاده از خدمات براي راه اندازي سرويس ميزباني اينترنتي ( •

 هرگونه تالش براي نفوذ در كاركنان شركت سرويس دهنده جهت كسب هرگونه اطالعات غير عمومي . •

قانون جرائم رايانه جارت الكترونيكي، قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزاري رايانه اي و آيين نامه مربوط، ارتكاب جرايم مندرج در قانون ت •

 با استفاده از شبكه اينترنت . اي و ساير ممنوعيتها و محدوديتهاي مقرر 

 دهنده براي خدمات خاص.آدرسهاي تخصيص داده شده از شركت سرويس  IPديگر به غير از  IPاستفاده از آدرسهاي   •

 . Voice Terminationانجام  •

 جهت ارسال هرگونه ايميل گروهي و تبليغاتي ممنوع است. IPاستفاده از  •

  نترانتياز بستر ا نترنتيا كياز انتقال تراف يخوددار •

  اپراتور يشركت ها مشابه يها تيو عدم انجام فعال ريواگذارشده به غ تياز ظرف يبخش ايتمام  يوگذار اي تيظرف عيتوز عدم •

 .در ارتباط مذكور يرمزنگار اهرگونهي vpn كامل در صورت استفاده از يو اطالع رسان يهماهنگ •

 ا مي باشد.مسوليت عواقب هرگونه استفاده سوء و مغاير با قوانين و مقررات از خطوط و خدمات ارائه شده صرفا بر عهده مشتركين و صاحبان امتياز آنه •

 نتقال ترافيك خطوط تلفن از بسترهاي ديتا و اينترنت واگذار شده نمي باشد.مشتركين مجاز به ا •

هاي درصورت نيازمندي برخي از مشتركين حقوقي جهت توزيع اينترنت در مكان هاي عومي( از قبيل پارك ها و مراكز تفريحي، فرودگاهها، ترمينال  •

زم است اين اقدام تحت مسئوليت و مديريت اپراتورهاي ارائه دهنده سرويس به متوليان و يا هر روش ديگر، ال WIFIمسافربري،...) با استفاده از بستر 

 ندارد. شترك نهايي اجازه توزيع عمومي رااماكن فوق صورت پذيرفته و خود م

ياز به اعزام كارشناس از سوي سرويس مشترك ايجاد شده باشد كه ناختالل در  خارج از اختيار شركت ،  يليدالبه ) در طول استفاده از سرويس چنانچه  4-21

   خواهد بود.مشترك شركت داشته باشد هزينه مربوطه به عهده 

  : تعهدات شركت : 5ماده 

ي به انتخاب و نصب و راه اندازي سرويس به روش حضور نمايدرا در درب منزل مشترك تحويل  و اينترانت ارتباط با اينترنت شركت متعهد است كه)  5-1

  مشترك انجام مي شود.

 .داري نمايدخود صالحبه جز مراجع ذي شركت متعهد است كليه اطالعات ثبت شده از سوي مشترك را محرمانه تلقي نموده و از افشاء آنها نزد ديگران) 5-2

تضمين نموده  ذكر شده در وب سايت رسمي شركت،  اشتراك و ضريب (در ساعات غير رايگان)  بر اساس نوع سرويسشركت برقراري سرويس مشترك را ) 5-3

زمان تنظيم مقررات و مصوب سا SLAبر اساس استاندارد سطح خدمات قطعي يا اختالل در سرويس دهي پيش آيد شركت بيش از زمان مجاز ،  و در صورتيكه 

  تعلق نميگيرد. SLAالزم بذكر است در ساعات رايگان  .اضافه مينمايد مشتركسرويس به اعتبار ارتباطات راديويي غرامت 
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 تنظيم كميسيون 177 شماره مصوبه اساس بر آسياتك شركت  پارامترهاي موافقت نامه سطح خدمات

 در كل كشور  +ADSL2 سرعت پر نترنتاي هاي سرويس براي راديويي ارتباطات و مقررات

 مقدار تعهد آسياتك شرح پارامتر

 -) بر اساس توافق نامه سطح خدمات  PLRمقدار حداكثر مجاز (

 a پارامتر
3% 

) بر اساس توافق نامه سطح   Latencyمقدار حداكثر ميزان تاخير مجاز (

 b پارامتر - خدمات
 ميلي ثانيه 150

باند  يپهنا نيانگي)برابر است با م CIR( شده نيباند تضم يمقدار پهنا

 c پارامتر –  ميتسه بيبر ضر ميتقس افتيارسال و در
0,125 

 ساعت MTTR 72)(   ميانگين زمان بازيابي و تعمير و برقراري مجدد خدمت

  

  روز هفته تعهد مي كند . 7ساعته و  24بصورت خدمات پشتيباني فني تلفني در موضوع استفاده از خطوط پرسرعت داده ها به مصرف كننده را  ،) شركت 5-4

  د .چنانچه مصرف كننده از تجهيزاتي استفاده كند كه مورد تائيد فني شركت نباشد ، شركت مخير است از ارائه خدمات پشتيباني فني خودداري كن :1تبصره

  . يا محل مشترك دارند در ساعات اداري قابل بررسي و حل ميباشدپشتيباني و رفع عيوب فني كه نياز به عمليات فيزيكي در مراكز مخابراتي  : 2تبصره 

در صورت مشكالت پيش آمده از طرف مخابرات اعم از قطع خط مشترك، عمليات كابل  يا جبران خدمت ) شركت هيچ گونه تعهدي نسبت به ارايه سرويس 5-5

قال داده هاي شركت انتو اختالل در شبكه هاي مخابراتي، همچنين بروز اشكال يا فيبر نوري و غيره و   PCMبر گردان ، تبديل شدن خط تلفن به حالت  

  نخواهد داشت.  ساير شركتهاي مخابراتي وابسته و غيره و يا اختالل در اينترنت جهاني راو  مخابرات ايران، شركت زير ساخت

قطع و در قالب تعرفه و بصورت غير رايگان  تغيير،  يگان ارائه مي شوند را) شركت مي تواند در هر زمان سرويسهايي را كه در برخي ساعات شبانه روز را 5-6

 عرضه نمايد.

پورت ) شركت مي تواند به صالحديد خود و در راستاي حفظ امنيت و يا بهره وري مناسب شبكه ، برخي از دسترسي هاي مصرف كننده بر روي بعضي از  5-7

   ها و يا پروتكل ها را محدود نمايد.

  

  : شرايط پشتيباني تلفني : 6ماده 

رح مشكل ) مشترك متعهد مي گردد در زمان بروز مشكل فني ، تنها با شماره رسمي اعالمي شركت در وب سايت خود ، يا عاملين مجاز ، تماس گرفته و ط 6-1

  در وب سايت به شركت اعالم نمايد. "تماس با ما  "ش نمايد ، در صورت عدم رفع مشكل و يا عدم برقراري ارتباط ، مشكل خود را بصورت ايميل يا از طريق بخ

  ) عيب يابي مودم بصورت تلفني تنها شامل مودم هاي مورد تائيد آسيا تك خواهد بود . 6-2

  مودم امكان پذير است . LAN) عيب يابي مودم هاي وايرلس بصورت تلفني  ، تنها بر روي پورت  6-3

  

  :: خط مشي استفاده از سرويس ها 7ماده 

، اطمينان خاطر از دريافت سرويس پرسرعت و مطمئن در تمامي ساعات روز است .بي گمان اطالع داريد كه خدمات دسترسي به اينترنت، به  مقرراتهدف اين 

ب اشتراك گذاري را مشتريان ضري رضايتمنديبه مشتريان ارايه مي شود. شبكه آسياتك براي افزايش (غير اختصاصي) يا به اشتراك گذاري شده  Share صورت

محدودتر شده و همچنين در روز شبانه تا حد بسيار قابل توجهي كاهش داده است و همچنين ميزان مصرف برخي از سرويس هاي حجمي در ساعات خاصي از 

ان اقدام به دريافت فايل هاي پر حجم لذا در چنين شرايطي اگر گروهي از مشتري مورد كاربران با ميزان مصرف نامحدود ، سرعت بصورت پلكاني كاهش مي بابد. 

كنند ،ممكن است مصرف باالي پهناي باند منجر به كاهش پهناي باندي شود كه شما از آن استفاده مي كنيد كه   Peer-to-Peer يا استفاده از نرم افزار هاي

ذا چنانچه شما از نرم افزار هاي اشتراك گذاري فايل استفاده نمي آنگاه اين موضوع مي تواند در ساعات اوج مصرف افت سرويس شمارا نيز در پي داشته باشد ل

شما را هيچ گاه تحت تاثير قرار نخواهد داد حال آنكه اگر از نرم افزار هاي ياد شده استفاده مي  مقرراتكنيد يا اقدام به دريافت فايل هاي پر حجم نمي كنيد اين 

  .ها و انتقال آن به روزهاي تعطيل يا ساعتي غير از اوج مصرف از سرويس خويش استفاده كنيد كنيد خواهشمند است با تغيير زمان استفاده از آن

  :توصيه هاي مسئوالنه
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  و در فواصل زماني  از گذاشتنن رمز عبور ساده و قابل حدس خودداري كنيد . تا آنجا كه مي توانيد رمز عبور خود را طوالني و پيچيده انتخاب كنيد .1

  ر دهيد .معين آن را تغيي

  چنانچه از مودم وايرلس استفاده مي كنيد : .2

  را روي مودم فعال كنيد .   MACقابليت پااليش آدرس  •

  به مسير هدايت و دسترسي به واي فاي هاي ناشناس متصل نشويد . •

  در فواصل زماني طوالني كه از شبكه استفاده نمي كنيد تجهيزات خود را خاموش كنيد. •

  فعال كنيد .   WPA2/WPA/WEPخود قابليت هاي   براي امنيت بيشتر واي فاي •

  اطالعات شمارا مي خواهد پاسخ ندهيد. POP-UPهرگز به تقاضاهايي كه با ايميل يا پنجره هاي  .3

  سايت هاي متعلق به موسسات غير معتبر و ناشناس انجام ندهيد.  پرداخت هاي اينترنتي را از طريق .4

  با ايميل يا چت.  ر ضروري و ارسال شدهخودداري از نصب نرم افزارهاي ناشناس ، غي .5

را پر كنيد اطمينان كرد . نبايد اطالعات حساب كاربري خود را در اختيار سايت ها قرار داد . به ايميل   نبايد به ايميل هايي كه از شما خواسته فرمي .6

  و آن ها را پاك كنيد.(پيام هاي ناخواسته) در حساب كاربريتان بي اعتنا باشيد     Spamهاي تبليغاتي و داخل 

 د .براي پرداخت آنالين بايد از درگاه هاي مخصوص بانك ها استفاده كنيد . براي جلوگيري از فيشينگ بهترين كار چك كردن آدرس وبگاه مي باش .7

: شرايط فسخ ، قطع و تمديد: 8ماده   

  ف مقابل مي تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد .) چنانچه هر يك از طرفين به تعهدات خود در اين قرارداد عمل ننمايد ، طر 8-1

ع قوانين و ) در موارد ناشي از حوادث غير مترقبه ( فورس ماژور ) و نه محدود به جنگ ، اعتصاب ، حوادث طبيعي مانند زلزله ، سيل ، آتش سوزي ، وض 8-2

مات از شركت ، مسئوليتي متوجه شركت نخواهد بود و در اين صورت مصرف كننده مقررات جديد و مشكالت ناشي از شركتهاي مخابرات ، سلب امكان ارائه خد

  مي تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد.

رارداد فسخ ) چنانچه مشترك حداكثر تا پايان هر دوره نسبت به پرداخت حق اشتراك دوره بعد اقدام ننمايد ، خدمات ارائه شده به مصرف كننده قطع و ق8-3

  ددمي گر

. بديهي  ) چنانچه مصرف كننده به هر يك از تعهدات خود عمل ننمايد، شركت مجاز به فسخ قرارداد و قطع ارتباط مربوطه از طريق مخابرات خواهد بود 8-4

  است در اينصورت مبلغ باقيمانده حق اشتراك مسترد نخواهد شد و مصرف كننده ملزم به جبران هر نوع خسارت وارده خواهد بود . 

ذيصالح در خصوص قطع ارتباط اينترنتي مصرف كننده ، شركت ملزم به تبعيت مي باشد و هيچ گونه مسئوليتي قانوني ) در صورت ارسال دستور از مقامات  8-5

  در اين خصوص برعهده شركت نمي باشد.

  

فوق حق هر گونه ادعا و اعتراض موافقت نامه و قبول كليه مفاد  ضوابط سازمان تنظيم مقرارت و ارتباطات راديويياينجانب دريافت كننده سرويس ضمن مطالعه 

رسمي شركت و همچنين اتوماسيون همچنين با توجه به اينكه ، اين قرارداد از طريق وب سايت  .را در حال و آينده ، به هر شكل از خود سلب و ساقط مي كنم

  حتي بدون نياز به امضاء طرفين ، سنديت كامل دارد.ثبت نام و عوامل فروش اطالع رساني شده و دراختيار اينجانب مي باشد 

  

  مهر و امضاء مشترك : 

  تاريخ :

  مهر و امضا شركت :

  تاريخ :

 


