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اين قرارداد بين شركت داده پردازي فن آوا به شناسه ملی  19192520001و شماره ثبت  211112به نشانـی تهران ،بزرگراه كردستان ،خيابان هفدهم ،پلاک  ،00تلفکس
 22125كه در اين قرارداد "شركت" ناميده میشود به نمايندگی آقای سيد ميثم سيد صالحی (مدير عامل) و آقای محمدحسين دينی (رييس هيئت مديره) بعنوان طرف اول
قرارداد و آقا /خانم  .........................................................با شماره تلفن ..............................كه از اين پس در قرارداد "مشترک" ناميده میشود از طرف ديگر با مفاد ذيل منعقد
گرديد.
ماده  :1تعاريف
 -1-1كمیسیون :كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات
 -2-1سازمان :سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی
 -0-1شركت :نام ثبتی شركت ،داده پردازی فن آوا (سهامی خاص) میباشد.
 -1-1شبكه شركت :شامل زيرساخت و تجهيزات خطوط پرسرعت است كه تحت مالکيت و نظارت شركت اداره و نگهداری میشود.
تبصره :زيرساخت شبکه مخابراتی كشور  ،سيمكشی داخلی ساختمان مشتركين ،خطوط تلفن و تسهيلات و تجهيزاتی كه تحت مالکيت ،اختيار و نظارت "شركت" نيست ،جزء
شبکه "شركت" محسوب نمیشود.
 -5-1سرويس  :انواع سرويس محدود و نامحدود از طريق سايت شركت به نشانی  www.fanava.netقابل مشاهده می باشد.
 -6-1حجم پايه :برابر است با ميزان اعتبار حجم معين شده در طول هر دوره ،برای هر سرويس مشخص ،كه به واسطه پرداخت مشترک ،مربوط به همان دوره اشتراک به مشترک
تعلق می گيرد .اين حجم مشخصاً متعلق به آن دوره بوده و به دوره بعد منتقل نمی گردد.
 -1-1حجم اضافه :هرگونه اعتبار حجم اضافه بر سرويس خريداری شده توسط مشتری كه علاوه بر حجم اوليه  ،بعد از شروع سرويس و در طول دوره خريداری می شود ،تنها تا
يک دوره به دوره بعدی سرويس مشترک انتقال داده می شود و قابل انتقال به ساير مشتركين نمی باشد.
 -2-1حجم تشويقی و هديه :هرگونه حجمی كه علاوه بر حجم خريداری شده مشترک ،از سوی شركت در طول دوره به مناسبت های مختلف به مشترک اعطاء می شود و به
دوره بعد منتقل نمی گردد .ارايه اين حجم بعد از تاييد سازمان قابل ارايه است.
 -0-1رانژه كردن :برقراری ارتباط تلفن مشترک با اسپليتر شركت را ،رانژه كردن گويند.
 -19-1دايري سرويس :تحويل و راه اندازی سرويس مشترک و برقراری ارتباط با شبکه شركت است.
ماده  :2موضوع قرارداد
عبارتست از برقراری اتصال دو طرفه نامتقارن به شبکه جهانی اينترنت برای استفاده از خدمات "شركت" از طريق شبکه "شركت" با سرويس  ..........................با ضريب تسهيم .........
روی خط تلفن ......................................
تبصره :ارتقاء و كاهش سرويس "صرفا" در پايان هر دوره  ،به درخواست مشترک امکان پذير است.
ماده  :3مدت زمان قرارداد
تاريخ قرارداد از  ......................لغايت  ......................به مدت  ................ماه شمسی بوده و با اولين اتصال به شبکه شركت بر حسب ساعت و دقيقه شروع می شود.
تبصره  :1سرويس حداكثر ظرف مدت  12ساعت پس از اعلام رانژه خط تلفن توسط شركت برای مشترک داير می شود .در صورتیكه مشترک ظرف اين مدت محيط را برای نصب
و مراجعه كارشناس نصب و دايری سرويس آماده ننمايد 12 ،ساعت پس از اعلام رانژه خط تلفن ،زمان شروع سرويس در نظر گرفته می شود و در صورت عدم درخواست كارشـناس
نصب توسط مشترک ،مشترک بايد حداكثر ظرف مدت  12ساعت پس از اعلام رانژه خط تلفن و دريافت نام كاربری و كلمه عبور ارتباط با شـبکه شـركت را برقـرار نمايـد ،در غيـر
اينصورت زمان شروع سرويس همان  12ساعت پس از دريافت نام كاربری و كلمه عبور در نظر گرفته می شود .
تبصره  :2هشدار پايان زمان دوره سرويس طبق قرارداد حداقل  12ساعت قبل از اتمام زمان پايان دوره ،توسط شركت و از طريق پيامک به تلفن همراه اعلام شده از سوی مشترک،
پيامک گرديده و در صورت عدم تمديد ،اين اطلاع رسانی مجدداً  12ساعت پس از ارسال پيامک و در روز پايان سرويس ،به صورت تماس تلفنی و يا ارسال پيامک صورت می پذيرد.
در صورت عدم ارايه درخواست تمديد توسط مشترک ،قرارداد فی ما بين پايان يافته تلقی شده و سرويس جمع آوری می شود و راه اندازی مجدد سرويس مشمول زمـان و شـرايط
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 براسـاس سـرويس درخواسـتی
بپردازد.
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نوع خدمت

طبق مصوبه

قیمت به ريال

هزينه نصب (به درخواست مشترك)

233

151.111

هزينه دايري و تخلیه خطوط (براي يكبار)

233

121.111

هزينه برقراري و نگهداري ماهیانه سرعت  121كیلوبیت

233

15.111

هزينه برقراري و نگهداري ماهیانه سرعت  252كیلوبیت

نوع خدمت

233

حجم استفاده از اينترنت بصورت پلكانی

233

هزينه برقراري و نگهداري ماهیانه سرعت 512كیلوبیت

233

41.111

هزينه برقراري و نگهداري ماهیانه سرعت  1124كیلوبیت

233

21.111

سايرمبالغ حسب قوانین كشور( مالیات بر ارزش افزوده و)...

هزينه برقراري و نگهداري ماهیانه سرعت 2141كیلوبیت

233

هزينه برقراري و نگهداري ماهیانه سرعت  4122كیلوبیت

233

هزينه برقراري و نگهداري ماهیانه سرعت  1مگ و بالاتر از آن

233

111.111
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قیمت به ريال
1≤G≤3

هزينه هرآدرس خصوصی  ( IPبه درخواست مشترك)

141.111

FRSM-04-03

31.111

3<G≤10

22.111

11≤G<30

11.111
15.111

G>30
بر اساس جلسه شماره  3مصوبه شماره  133مورخ  22/11/12كمیسیون

 %2مالیات بر ارزش افزوده در سال25

سرويس هاي غیرحجمی طبق مصوبه  233شامل ترافیک اينرنت داخلی و بین الملل
حداقل نرخ بیت

سقف هزينه ماهانه ارائه خدمت

(كیلوبیت بر ثانیه)

حداقل حجم ماهانه به GB

( ريال)

حجم ترافیک داخلی

1124

251.111

21

11

2141

411.111

31

15

4122

211.111

41

21

1122

1.111.111

21

31

حجم ترافیک بین الملل

 -1-1هزينه اشتراك :هزينه اشتراک و استفاده دوره ای از خدمات موضوع قرارداد بر اساس تعرفه هـای مصـوب شـركت و در چـارچوب مصـوبه شـماره  201كميسـيون (و سـاير
مصــوبات جديــد بعــدی) اســت و از مجمــوع هزينــه برقــراری و نگهــداری ماهيانــه و تعرفــه پلکــانی حجــم ترافيــک بدســت آمــده اســت و معــادل  ..................................ريــال
می باشد كه با توجه به شيوه فروش (پيش پرداخت) در زمان عقد قرارداد به صورت كامل از مشترک دريافت می شود .و مبلـ كـل قـرارداد بـا احتسـاب ماليـات بـر ارزش افـزوده
 .................................ريال میباشد كه مشترک متعهد است مبل قرارداد را در اسرع وقت از طريق يکی از درگـاه هـای اعلـامی در سـامانه  my.fanava.netو در صـورت
پرداخت نقدی به شماره حساب  05111111/61نزد بانک ملت شعبه كوی دانشگاه به نام شركت داده پردازی فن آوا پرداخت نمايد .همچنـين ضـروری اسـت در صـورت پرداخـت
نقدی ،شركت را از واريز وجه مطلع نمايد.
تبصره  :باتوجه به سياست های تشويقی شركت كه بايد به تاييد سازمان برسد ،در برخی موارد تعرفه نهايی سرويس كمتر از سقف تعيين شده ،مطابق مصـوبات كميسـيون در نظـر
گرفته می شود كه به صورت شفاف در قرارداد ذكر می شود.
 -2-1هزينه راه اندازي تجهیزات مشترك  :در صورتیكه مشترک نيازمند حضور نماينده شركت برای نصب سرويس در محل مورد نظر باشد ،بايـد هزينـه راه انـدازی تجهيـزات
انتهايی را علاوه بر هزينه اشتراک مطابق نرخ شركت در چارچوب مصوبات كميسيون به مبل يکصد و پنجاه هزار ريال در زمان عقد قرارداد پرداخت نمايد.
 -0-1هزينه دايري و تخلیه  :مطابق مصوبه  201كميسيون  ،هزينه رانژه مخابرات (دايری  /تخليه) برابر مبل  129999ريال بوده و اين هزينه علاوه بر هزينه اشتراک و راه اندازی
اتصال ،فقط يک بار در هنگام عقد قرارداد از مشتركين دريافت می شود .بديهی است در صورت عدم پرداخت هزينه مذكور از سوی مشترک اين هزينه در هنگـام درخواسـت جمـع
آوری از سوی شركت مطالبه و مشترک ملزم به پرداخت آن قبل از جمع آوری می باشد .
 -4-4عطف به قانون ماليات بر ارزش افزوده ،مبل  %0ارزش افزوده در مبل قرارداد در سال  1001محاسبه گرديده است .بديهی است در صورت افزايش اين نرخ در سال جديد از
سوی سازمان امور مالياتی ،اين تعرفه در صورتحساب اعمال خواهد شد.
تبصره  :1مطابق مصوبات جاری كشور ،ماليات بر ارزش افزوده به كليه مبال هزينه های مذكور اضافه شده و مشترک ملزم به پرداخت آن برای هر دوره اشتراک می باشد.
تبصره  :2در صورت نياز ،مشترک می تواند نسبت به خريد ترافيک اضافی بر اساس مصوبات كميسيون اقدام نمايد.
تبصره  :3با پرداخت هزينه اشتراک  ،اين قرارداد خود به خود برای دوره ای كه حق اشتراک آن پرداخت شده ،تمديد می گردد.
تبصره  :4مدت اعتبار مجوز فعاليت شركت از مورخ  05/92/15به مدت 19سال شمسی می باشد.
ماده  :5تعهدات مشترك
 -1-5مشترک 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.
-2-5مشترک متعهد است كليه قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران مرتبط با موضوع قرارداد و دستورالعمل هايی كه از سوی مراجع ذيربط صادر و ابلاغ شده و از طريـق پايگـاه
اطلاع رسانی دارنده پروانه يا ساير مبادی ذيربط اطلاع رسانی شده است را رعايت نمايد.
 -0-5مشترک متعهد می شود از واگذاری امکانات و تجهيزات متعلق به دارنده پروانه ،به غير خودداری نمايد .در غير اين صورت دارنده پروانه مجاز به فسخ خدمات می باشد.
 -1-5مشترک متعهد می شود در صورت تغيير مشخصات تماس( شماره تلفن و آدرس پست الکترونيکی) اطلاعات جديد به شركت اطلاع دهد ،در صورت عدم اطلاع رسـانی و بـروز
هرگونه مشکلی در برقراری تماس با مشترک ،مسوليت عدم اطلاع از مواردی كه متضمن اطلاع رسانی می باشد ،برعهده مشترک خواهد بود.
-5-5هرگونه 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 مجـاز بـه اسـتفاده از خطـوط 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 دانشگاه ها و ساير موسسات آموزشی در زمان حضور آنها در مکان محل تحصيل و منوط به رعايت تمامی موارد بلامانع 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 صلاح 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.
 -1-5مشتركين مجاز به انتقال ترافيک خطوط تلفن از بسترهای ديتا و اينترنت واگذار شده نمی باشند.
تبصره  :اين محدوديت خطوط تلفن داخلی ) ( PBXسازمان ها و شركت ها و موسسات را در محدوده داخل كشور ( محدوده ساختمان و شبکه محلی ) در بر نمی گيرد.
 -2-5در 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 مسافر بری و  ) ...بـا
استفاده از بستر  WIFIو يا هر روش ديگر لازم است اين اقدام تحت مسئوليت و مديريت شركت به متوليان اماكن فوق صورت پذيرفته و در مراحل طراحی و اجرا نيز هماهنگی لـازم
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بين شركت جهت تامين پيوست كنترلی  ،اعمال سياست های امنيتی و همچنين نحوه احراز هويت  ،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.
 -0-5بديهی است شركت می تواند در صورت مشاهده و اطلاع از موارد تخطی از مفاد بندهای  6-5تا  2-5توسط مشترک نسبت به صدور اخطار با مهلت  19روزه جهت رفع مـوارد
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 ذيصلاح می باشد.
 -19-5حفاظت از سيستم ها و اطلاعات سمت مشترک بر عهده خودش است و مشترک بايد نام كاربری و رمز عبور را به نحو مناسب نگهداری نمايد.
 -11-5به 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.
 -12-5اگر مشترک به هر دليل زودتر از پايان مدت زمان قراداد ،نقل مکان داشته باشد ،زمان و حجم احتمالی مانده از قبل قابل انتقال به مکان و سرويس جديد خواهد بود.
 -10-5خريد مودم از شركت اجباری نمی باشد و مشترک می تواند از مودم های استاندارد استفاده كند ولی به مشتركين پيشنهاد می شود از يکی از انواع مودم های مـورد توصـيه
شركت استفاده نمايند .
تبصره :خدمات پس از فروش مودم هايی هم كه از شركت خريداری شده است به عهده گارانتی كننده محصول می باشد و مسئوليت آن از عهده شركت خارج است.
 -11-5هنگام نصب و راه اندازی و يا در طول استفاده از سرويس ( مثل زمان اعزام كارشناس رفع خرابی ) اگر خدماتی خارج از موضوع اين قرارداد از سمت مشترک درخواست و به
ايشان ارايه شود هزينه مربوطه به عهده مشترک و خارج از اين قرارداد براساس نرخنامه صنف مرتبط خواهد بود.
ماده  :2تعهدات شركت
 ) 1-6شركت ارايه يک يا چند مورد خدمات يا تجهيزات را به خريد يک يا چند مورد ديگر مشروط نمی نمايد.
 )2-6شركت متعهد می شود كه به همان ترتيب اعلامی در تبليغات و بازاريابی خود قراردادها را تنظيم كند.
 )0-6شركت متعهد می شود كه همه قوانين و مقررات ناظر به خدمات خود از جمله قوانين كيفری ،مصوبات كميسيون و مقررات راجع به حقوق و مسووليت های طرفين
قراردادهای خدمات را گردآوری و در دسترس مخاطبان و مشتركين قرار دهد.
 )1-6شركت متعهد می شود تمهيدات لازم را برای رعايت تعهدات  SLAدر هنگام عمليات شبکه را پيش بينی كند و با اطلاع قبلی (حداقل  12ساعت 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.
 ) 5-6شركت متعهد به ارايه و اجرای توافقنامه سطح خدمات ( )SLAمطابق ضوابط مصوبه شماره ( 111و ساير مصوبات جديد بعدی ) كميسيون بوده و تمام بندهای توافقنامه
سطح خدمات ( )SLAاز زمان امضای قرارداد و تحويل سرويس قابل اجرا می باشد
 )6-6شركت متعهد می شود تا پايان دوره اشتراک خدمت انتخابی ،تغييری در شرايط مقرر در قرارداد نخواهد داد مگر اينکه بر اساس اعلام سازمان مجبور به اعمال تغييرات باشد
كه دراين مورد نيز شرايط جديد بايد به اطلاع مشترک برسد و تصميم گيری در خصوص ادامه يا فسخ قرارداد در اختيار مشترک باشد.
 )1-6شركت در قبال تصميمات مراجع ذيصلاح 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.
 )2-6چنانچه به تشخيص شركت  ،اصلاحات يا ايجاد تغييرات در متن قرارداد ضروری باشد ،پس از تائيد سازمان ،حداقل  11روز قبل از لازم الاجرا 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 به شركت اعلام نمايد.
تبصره :در خصوص قراردادهای قبلی ،شركت موظف به كسب رضايت مشتركين جهت اعمال تغييرات میباشد.
 )0-6شركت متعهد می شود با معاذيری چون امنيت ،پيشگيری از وقوع جرم يا برخورد با بزهکاران يا جلوگيری از وارد آمدن زيان به شبکه ،سازه ها و ساير امکانات متعلق به خود،
مشتركين را از دسترسی به خدمات محروم يا محدود نکند يا مرتکب جرم شود يا اقدامات قانونی مشتركين را غير قانونی اعلام كند ،مگر در مواردی كه قانون تجويز كرده و هر
اقدامی بايد پيرو دستور و با هماهنگی مقامات صلاحيتدار قانونی باشد.
 )19-6شركت متعهد می شود چنانچه 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 علاوه بر ساير مسئوليت های قانونی ،موظف به جبران زيان های
وارده خواهد بود.
 )11-6شركت موظف به حفظ محرمانگی داده ها و اطلاعات مشتركين و ارتباطات و حريم خصوصی مشتركين است و متعهد می شود به مشتركين جهت صيانت از داده ها و
اطلاعات شخصی شان متناسب با خدمات ارتباطی و فنآوری اطلاعات و آسيب های احتمالی ناشی از تهديدها اطلاع رسانی كافی را به عمل آورند و حق ندارد از خود سلب مسؤليت
كند.
 )12-6شركت 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.
 )10-6شركت موظف است داده ها و اطلاعات مربوط به شاخص های كيفيت خدمات را تا شش ماه پس از پايان قرارداد مشتركين نگهداری كنند تا امکان پاسخگويی به ادعاهای
مطرح شده از سوی آنها مبنی بر نبود يا كاستی يا كيفيت خدمات را داشته باشد.
 )11-6شركت متعهد است بی وقفه ،به صورت بيست و چهار( )21ساعت در شبانه روز و هفت( )1روز در هفته  ،خدمات موضوع قرارداد را فراهم نمايد و امکانات پشتيبانی و
پاسخگويی به مشتركين خود را بصورت شبانه روزی و در تمام ايام هفته و ايام تعطيل فراهم كند( .شماره مركز تماس)921-22125 :
نشانی دفترمركزی شركت  :تهران -بزرگراه كردستان جنوب -خيابان هفدهم-پلاک ،00تلفن921-22105292 :
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تبصره  :پشتيبانی و رفع عيوب فنی كه نياز به عمليات فيزيکی در مراكز مخابراتی يا محل مشترک دارند در ساعات اداری قابل بررسی و حل می باشد.
 )15-6شركت هيچ گونه تعهد و مسئوليتی در صورت قطع خط مشترک ،عمليات كابل برگردان و تبديل شدن خط تلفن به حالت فيبرنوری توسط مخابرات ندارد.
)16-6كليه مکاتبات "شركت" با "مشترک" شامل صورتحساب ماهانه و امثالهم از طريق سايت فروش الکترونيک شركت و آدرس پست الکترونيک "مشترک" و يا شماره تماس
اعلام شده توسط "مشترک" انجام خواهد شد .در صورتیكه هر يک از نشانیهای ارايه شده صحيح نباشد كليه مسئوليتهای آن به عهده "مشترک" خواهد بود.
ماده  :3شرايط فسخ قرارداد
 ) 1-1مشترک در صورت تمايل به انصراف از دريافت خدمات ،می بايستی با ارايه درخواست از پنل كاربری خود به فسخ قرارداد اقدام نمايد و شركت مکلف است حداكثر ظرف مدت
يک هفته از تاريخ اعلام فسخ مشترک  ،نسبت به تسويه حساب با وی اقدام نمايد  .بديهی است در صورت درخواست فسخ يک طرفه از سوی مشترک قبـل از پايـان قـرارداد هزينـه
پرداختی مربوط به اين قرارداد به مشترک عودت داده نخواهد شد .همچنين فسخ و يا اتمام قرارداد به هر دليل ،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.
 ) 2-1چنانچه شركت نتوانسته باشد ظرف يک هفته از تاريخ انعقاد قرارداد نسبت به ارايه خدمات با معيارهای مورد نظر اين قرارداد( مانند و نه محدود به تعهدات  )SLAاقدام نمايد
مشترک می تواند نسبت به اعلام فسخ قرارداد و اخذ هزينه اقدام نمايد و شركت مکلف است ظرف يک هفته از تاريخ اعلام فسخ مشترک  ،نسبت به تسويه حساب با وی اقدام نمايد.
 ) 0-1در صورت ارايه هرگونه درخواستی از سوی مشترک مبنی بر تغيير در وضعيت تلفن ثابتی كه ارتباط موضوع قرارداد بر روی آن داير شده است (اعم از تغييـر مالکيـت ،تغييـر
شماره ،تغيير مکان و  )...و عدم امکان برقراری ارتباط در شرايط جديد ،مشترک می تواند نسبت به درخواست فسخ اقدام نمايد .بديهی است مسئوليت مالی و حقوقی ناشی از موضوع
قرارداد تا زمان ارايه درخواست فسخ و جمع آوری ارتباط به عهده مشترک می باشد.
 ) 1-1مشترک ( مستاجر  ،صاحب خط ) حق فسخ يکطرفه و جمع آوری رانژه خط موضوع قرارداد ،از روی تجهيزات شركت و از طريق شركت مخابرات را ندارد .
ماده : 1رسیدگی به شكايت ها
مشترک می تواند در صورت داشتن شکايت ،به وب سايت شركت به آدرس www.fanava.netمراجعه و شکايت خود را در سامانه شکايات ثبت نمايد و يا با تلفن 921-22125
تماس بگيرد .در صورت بروز هرگونه اختلاف 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  105يا شماره پيامک  699105و يا آدرس ايميل 195@ICT.GOV.IRمنعکس و اقدام به ثبت شکايت نمايد .
لازم به ذكر است پس از ثبت درخواست از طريق سايت شركت و سازمان ،سيستم يک شماره پيگيری در اختيار مشترک قرارداده كه مشترک می تواند از طريق لينک هـای مـذكور
پيگيری های لازم را انجام دهد .
ماده  :2وضعیت اضطراري
 ) 1-0وضعيت اضطراری پيش بينی شده و پيش بينی نشده تنها در صورتی از شركت سلب مسئوليت می كند كه فرا ارادی باشد .
 ) 2-0در صورت بروز وقفه غير مجاز در ارايه خدمات ،شركت می بايست بی درنگ ،كليه اقدامات ضروری برای اعاده دسترسی بـه خـدمات و بـه حـداقل رسـاندن پيامـدهای عـدم
دسترسی مشتركين به خدمت را انجام دهد.
 ) 0-0در صورت بروز وضعيت اضطراری ،شركت همزمان با انجام كليه اقدامات ضروری می بايست نسبت به اطلاع رسانی آنی به مشتركين اقدام نمايد .
 ) 1-0عدم امکان انجام تعهدات موضوع قرارداد توسط شركت كه به موجب وقوع بلايای طبيعی كه ناشی از عدم رعايت استانداردهای ايمنی در تأسـيس و نصـب و بهـره بـرداری از
تجهيزات شبکه باشد ،مشمول اين ماده نمیشود و به عنوان قصور از تعهدات شركت تلقی خواهد شد.
ماده  :11مواد قرارداد
اين قرارداد در سه نسخه مشتمل بر ده ماده و  15تبصره ،در سه نسخه كه هر سه نسخه حکم واحد را دارد ،تنظيم شده و به امضاء طرفين قرارداد رسيده و قابل اجراء است.
طرف اول قرارداد
شركت دادهپردازي فن آوا
مهر و امضاء

طرف دوم قرارداد
مشترك

