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 اجباري است( ]با خط خوانا[ )پركردن تمام فيلد هاي یكي از دو قسمت حقيقي یا حقوقي خريدارمشخصات -الف    

 حقوقی خريدار حقیقی خريدار  

 نام شركت/ موسسه: نام و نام خانوادگي:

 ثبت:تاریخ  شماره ثبت: /         /        تولد: تاریخ نام پدر:

 محل ثبت : محل صدور: ش ش :

 زمينه فعاليت: زن     ردم: يت جنس كدملي:

 نام مدیر عامل: تحصيالت: شغل:

First Name : :سمت رابط: نام رابط 
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 كد اشتراک:.............. مبلغ اشتراک ماهيانه:................

 
 اخذ مي گردد. يانهماه ،مان شركت مخابراتنبابت آبو تومان 1000*مبلغ 

 .گردد ياخذ م خریدارمان شركت مخابرات اضافه و از نو آبو يانهعوارض به مبلغ اشترک ماه%3و  ياتمال %6 یرانوز يئته 28/12/1381برابر دستور العمل مورخ *

 متقاضي اشتراک خدمات درخواستي مي باشم. ADSLبا تایيد مندرجات فوق و قبول كليه مفاد مندرج در قرار داد ارائه خدمات اینترنت پر سرعت*

 

 مسئول فروش و نماینده: ءكد و امضا                                              :                  خریدارو مهر  ءامضا
 

 مشخصات سرويس درخواستی-ب     

 شناسه درخواستي :  128          256          512            1024یس: نوع سرو

 رمز عبور اوليه :  GB:     دورهحجم ترافيک مصرفي 

 : دورهمبلغ  یكسالهشش ماهه    سه ماهه    هه    یک مادوره شارژ : 

 درخواستي : مودم
 ین محترم:خریدارنكات قابل توجه 

 نباید روتاري باشد. ADSL.خط تلفن اعالم شده براي 1

 و راه اندازي منتقل گردد. مي بایست از دستگاه سانترال خارج و به طور اختصاصي به كامپيوتر مورد نظر براي نصب ADSL.خط تلفن اعالم شده براي 2

 وجود ندارد. خریدارتحویل مي شود و تعهدي براي تحویل سرویس در شبكه محلي  خریدارصرفا درگاه خروجي مودم  ADSL.سرویس 3

 جهت نصب ضروریست ابتدا ورودي خط تلفن به ساختمان مشخص گردد فروشنده.قبل از مراجعه كارشناس فني 4

 .نخواهد داشت خریداربه به رعایت نكات فوق هيچگونه مسئوليتي در قبال تاخير در تحویل خدمات  خریداره در صورت عدم توج فروشنده *
 :فروشندهنحوه آشنایي با 

 معرفي دوستان           نام معرف:................................

 بيلبورد و تبليغات خياباني   آگهي مطبوعاتي و جراید  فروشندهاشتراک سایر خدمات     تلفن مخابراتقبوض ضميمه فيش    فروشندهایت وب س   برگه هاي تبليغاتي 

 

 

 یویيمقررات و ارتباطات راد يماز سازمان تنظ 100-95-55به شماره   ServCoشركت آراكس داده گستر دارنده پروانه 

 



 

 

 

 

 ADSLقرار داد ارائه خدمات اینترنت پر سرعت 
 .تعاریف:1

 "فروشنده"خريدار و مصرف کننده هر يک از خدمات  "ارخريد" 1-1

ين شرکت قرار داشته و ت است که در مالکیت و تحت نظارت ااز ارتباطات شامل زير ساخت، تسهیالت و تجهیزات خطوط پر سرع فروشندهشبکه شرکت  "پل نل نت" 1-2

ن و زير ساخت شبکه مخابراتی کشور و همچنین تسهیالت و تجهیزاتی که در اختیار و تحت ين ، خطوط تلفخريداراداره و نگهداری می شوند.سیم کشی داخلی ساختمان 

 نمی باشند. "پل تل نت"قرار ندارند شامل  فروشندهنظارت شرکت 

 ( Splitterو جدا کننده خط تلفن  ADSL)شامل مودم  خريدارتجهیزات نصب شده در محل ارائه خدمات به  "خريدارتجهیزات " 1-3

 "خريدارتجهیزات "و  "پل تل"خط تلفن بین تجهیزات  "خريدارار مد"1-4

 "فروشنده"اينترنت پر سرعت  هزينه ماهیانه سرويس برابر تعرفه ماهیانه "حق اشتراک " 1-5

 هزينه آن را پرداخت می نمايد. " فروشنده"بر اساس تعرفه  خريدارانتخابی که  سمدت زمان سروي"دوره اشتراک" 1-6

 مجموع حجم تبادل بسته های اطالعاتی ارسالی و دريافتی از شبکه. "دوره اشتراکترافیک "1-7

 هر کدام زودتر اتفاق افتد. "سپری شدن دوره  اشتراک "و يا  "مصرف ترافیک دوره اشتراک"عبارتست از  "اتمام قرار داد" 1-8

 بر روی شبکه عمومی اينترنت. IPو هر نشانی  "خريدارتجهیزات " بین "پل تل نت"از طريق  IPوقفه در مبادله بسته های  "وقفه در خدمات" 1-9

  جهت فروش خدمات در منطقه فعالیت. " فروشنده"مجوز از طرف و دارای  شخصیت حقوقی يا حقیقی منتخب "نماينده" 1-10

 

 موضوع قرار داد     2

 ADSLبر اساس خدمات منتخب در فرم اشتراک و تعرفه خدمات اينترنت پر سرعت جهت استفاده از اينترنت  ADSLاز طريق خطوط  "پل تل نت"برقراری اتصال با 
 

 "فروشنده "تعهدات     3

 نمايد. خريدارمتعهد است که ارتباط با اينترنت را درگاه ورودی مودم تحويل  فروشنده 3-1

 یلی ثانیه می باشد.م 750متوسط ماهیانه زمان رفت و برگشت بسته های اطالعاتی در شبکه اينترنت عمومی  3-2

 تعهد می نمايد. %95در محدوده کشور را به میزان متوسط ماهیانه  "پل تل نت"برقرار بودن شبکه  فروشنده 3-3

 = میزان برقراری شبکه به درصد مدت کل)دقیقه(-مدت قطع بودن )دقیقه(*  100

 مدت کل دقیقه 

 تلقی نمی گردد: <<وقفه در خدمات  >>موارد زير" 3-4

 "پل تل نت"هرگونه وقفه برای سرويس و نگهداری دوره ای  الف(

و يا برنامه های کاربردی وی. اشکال و اختالل در سیم کشی داخلی در  <<خريدارتجهیزات >>ب(هر گونه وقفه به هنگام سرويس و نگهداری دوره ای و با رفع اشکال در 

 انجام نشده باشد نیز شامل اين بند است.<<فروشنده>>که توسط <<يدارخرتجهیزات >>و يا هرگونه دستکاری و تغیرات در  خريدارمحل 

 <<پل تل نت>>ج(هر گونه اختالل در شبکه مخابراتی کشورو خارج از 

 خواهد رسید. خريدارهر گونه تغییر در مفاد قرار داد از طريق پست الکترونیک ذکر شده در فرم اشتراک به اطالع  3-5

 بازه های مشخص فقط از طريق پست الکترونیک به اطالع وی خواهد رسید. در "خريدار"صورت حساب  3-6

 قابل انتقال به دوره اشتراک بعدی نمی باشد. "مانده ترافیک"در صورت اتمام دوره اشتراک  3-7

 بر مبنای تعداد روز در هر ماه شمسی محاسبه می گردد. "دوره اشتراک" 3-8

 

 "خریدار"تعهدات     4

ت رعايت نمايد و جهت جلوگیری از دسترسی و استفاده موضوع قرار داد و استفاده از خدمامتعهد است کلیه قوانین و مقررات کشور و شرکت مخابرات را مورد  "خريدار" 4-1

رد. در هر حال کلیه مسئولیت های اخالقی و ساير کاربران شبکه خود به سايت ها و موضوعات خالف اخالق و عفت عمومی و مغاير با شئونات اسالمی ، اقدامات الزم را بکار ب

 می باشد. "خريدار"و کاربران ديگر شبکه وی بر عهده  "خريدار"قانونی ناشی از استفاده 

دار نادرست و غیر خودداری نمايد، در صورت عدم رعايت و يا بهره بر "پل تل نت  "متعهد است از ايجاد هرگونه اختالل نرم افزاری و سخت افزاری در شبکه  خريدار" 4-2

 ر و مجاز به فسخ يکجانبه اين قرار داد می باشد.مخی فروشندهمتعارف 

خت هزينه هر گونه تغییری در شبکه يا تجهیزات مورد استفاده خود اعمال نمايید که منجر به اختالل در خدمات شود .راه اندازی مجدد متوسط به پردا خريدارچنانچه  4-4

 خواهد بود.

 

 به عهده وی می باشد. خريدارز اطالعات و امنیت شبکه حفاظت ا 4-5

 مان مخابرات می باشدنمتعهد به پرداخت بموقع و بدون تاخیر اشتراک ، مالیات و عوارض قانونی مربوطه و آبو " خريدار" 4-6

 می باشد. "فروشنده"ملزم به استفاده از تجهیزات مورد تايید "خريدار" 4-7

جهت نصب و تحويل سرويس در خواستی آمادگی خود را جهت استفاده از سرويس فوق اعالم  فروشندهروز از تاريخ اعالم  15اکثر ظرف مدت موظف است حد "خريدار" 4-8

 بوده و موظف به پرداخت آن می باشد. خريدارروز فوق هزينه سرويس به عهده  15نمايد.بديهی است با گذشت مدت 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 شرایط بستانكاري:    5

بر اين اساس خود را بستانکار بداند می بايست در خواست خود را حداکثر  خريدارمطابق مفاد اين قرار داد پیش بیايد و  خريدارچنانچه وقفه ای در خدمات ارائه شده به  5-1

 ارسال نمايد.  فروشنده ين به نشانی پست الکترونیکخريدارظرف مدت هفت روز پس از بروز وقفه امور 

اقدام می گردد.)در هر حال  خريدارنسبت به محاسبه میزان بستانکاری و افزودن آن به مدت قرار داد "فروشنده"دريافت گزارش اشکال و تايید مديريت شبکه پس از  5-2

 میزان جبران خسارت بیش از مبلغ اشتراک نخواهد بود.(

 

 قطع و تمدید و تعدیل قرار داد: ،شرایط فسخ      6

روزه نسبت به فسخ قرار داد اقدام  15ز طرفین به تعهدات خود در اين قرار داد عمل ننمايد، طرف مقابل می تواند طرف مقابل می تواند با اخطار کتبی چنانچه هر يک ا 6-1

 نمايید.

سوزی، وضع قوانین جديد و مشکالت ناشی از در موارد ناشی از حوادث غیر متقربه )فورس ماژور( و نه محدود به جنگ ،اعتصاب،حوادث طبیعی مانند زلزله ،سیل، آتش  2-6

 می تواند نسبت به فسخ قرار داد اقدام نمايد. خريدارنخواهد بود و در اين صورت  " فروشنده"مسئولیتی متوجه  "فروشنده"شرکت های مخابراتی ،سلب امکان ارائه خدمات از 

ا از طريق مخابرات نمايد و مجاز است ارتباط مربوطه ررا متوقف  خريدارمی تواند ارائه خدمات به  "فروشنده"به هريک از تعهدات خود عمل ننمايد  "خريدار"چنانچه  6-3

ملزم به جبران هر نوع خسارت وارده خواهد بود.برای وصول مجدد سرويس  خريدارقطع نمايد.بديهی است در اين صورت مبلغ باقیمانده حق اشتراک مسترد نخواهد شد و 

 اخذ می گردد. خريدارهزينه نصب از 

روز قطع خواهد  15به طور موقت تا  خريدارحداکثر تا پايان هر دوره نسبت به پرداخت حق اشتراک دوره بعد اقدام ننمايد ، خدمات ارائه شده به  خريدارچنانچه  6-4

را به  خريدارپورت اختصاص يافته به  "فروشنده"غیر اين صورت می تواند در اين مدت نسبت به تمديداشتراک خود با پرداخت هزينه های آن اقدام نمايد. در  خريدارشد.

 متقاضیان ديگر واگذار کرده خواهد نمود.تمديد مجدد اشتراک منوط به وجود امکانات فنی و پرداخت هزينه نصب مجدد خواهد بود.

 به تمديد اشتراک بر اساس موارد فوق خواهد بود. مشروط خريدارادامه سرويس در صورت خاتمه دوره اشتراک و يا مصرف ترافیک ماهیانه )هر کدام که زودتر اتفاق افتد( 6-5

خدمات در  با دريافت مابه التفاوت هزينه مربوطه" فروشنده"می تواند تغییر سرويس را فقط به سرويس باالتر در خواست نمايد. در صورت وجود امکانات فنی  خريدار 6-6

 د. اعمال تغییر از ابتدای دوره ماهیانه بعدی انجام خواهد شد.ارائه خواهد نمو خريدارخواستی را به 

و  و ارائه کامل ملحقات مودم )شامل:جعبه "فروشنده" در صورت فسخ قرار داد در کمتر از سه ماه اشتراک ، بشرط تايید صحت کارکرد مودم توسط کارشناس فنی   6-7

cd.و ...(هزينه مودم عینا مسترد خواهد شد 

 خت حق اشتراک اين قرار داد خود به خود برای دوره ای که حق اشتراک آن پرداخت شده تمديد می گردد.با پردا 6-8

 وجوه پرداختی برای خدمات اضافه بر موضوع قرار داد، غیر قابل استرداد می باشد. 6-9

 اخذ می گردد. خريدارز ،هزينه پايه ماهیانه آن دوره اشتراک ا خريداردر صورت انصراف و فسخ قرار داد از سوی  6-10

 .مناد مندرج فوق به دقت خوانده شده و مورد قبول مي باشد

 

 

 

 

 امضاء مسئول فروش و يا نماينده::                                                                                                                       کد و خريدارامضاء)ومهر(
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