
  موسسه مهرگان دانش پژوه (سپنتا)

  از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ١٠٠- ٩٥- ٢١به شماره   Servcoمجوز  داراي
  
 

 
   ، شركت مهرگان دانش پژوه (سپنتا)١١، ساختمان سپنتا، طبقه پنجم، واحد ١٠٩پالك  ،يپور غرب يريمال ابانيخاطر، خ مانيسل ابانيخ راز،يبهار ش ابانيخ ر،يهفتم ت دانيتهران، م '    نشاني

  ٨٤٢١٠تلفن  و ١٥٧٥٧١٨٩٣٥ يكدپست

 ٧از  ١صفحه 

  دسترسي و ارايه خدمات پرسرعت مشتركين قرارداد 
   

ـ مقررات و ارتباطات راد مياز سازمان تنظ ١٠٠- ٩٥- ٢١به شماره   Servcoمجوز دارنده  ١٠٧٣٥به شماره ثبت:  موسسه مهرگان دانش پژوهبين اين قرارداد  يي وي
مطابق با آخرين روزنامـه رسـمي بـه شـماره      كه ٠٠٦٣٧٥٨٣٠١با شماره ملي  مهدي صادقي آقايبا مدير عاملي  )،٠٨/٠٣/١٤٠٠سال شمسي از تاريخ  ٥(با اعتبار 

ـ  يريمال ابانيخاطر، خ مانيسل ابانيخ راز،يبهار ش ابانيخ ر،يهفتم ت دانيتهران، مباشد، به نشاني  داراي حق امضا مي ٢٢/٠٩/٩٤مورخ  ٢٠٦٤١ پـالك   ،يپـور غرب
مشـترك بـا    و طـرف  از يك ٨٤٢١٠به شماره سراسري ، ١٥٧٥٧١٨٩٣٥ يكدپست ، شركت مهرگان دانش پژوه (سپنتا)١١، ساختمان سپنتا، طبقه پنجم، واحد ١٠٩

    شود.با شرايط ذيل منعقد مياز طرف ديگر،  در فرم درخواست سرويسمشخصات عنوان شده 
  

  تعاريف : ١ماده 
 ارتباطات كميسيون تنظيم مقررات :كميسيون - ١- ١

  سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي :سازمان - ٢- ١
  شود.  مي ناميده "شركت"اين قرارداد كه ازين پس در  به شرح مشخصات باال موسسه مهرگان دانش پژوه :سرويس دهنده - ٣- ١
 .كند ت كه به عنوان كاربر نهايي به موجب اين قرارداد از خدمات موضوع قرارداد استفاده ميشخص حقيقي و يا حقوقي اس هر مشترك: - ٤- ١

ــراي مشـــترك  :پنـــل كـــاربري - ٥- ١ ــه درگـــاه خـــدمات بـ ــدمـــي https://accounts.sepanta.com/logon آدرسبـ ــهكـــه  باشـ  دسترســـي بـ
  است. ريپذ از طريق آن امكانشارژ و تمديد سرويس ، ، ريز مصرف و انجام تست سرعتهاصورتحساب ،ها يرسان اطالع

  شود. داري ميمديريت و نگه شركتبوده و با نظارت  شركتو تجهيزات اينترنت پرسرعت است كه در مالكيت  زيرساختشامل : شركتشبكه  - ٦- ١
  .شركت شبكهتلفن مشترك با فيزيكي خط برقراري ارتباط  رانژه: - ٧- ١
  .شركتاندازي سرويس مشترك و برقراري ارتباط با شبكه : تحويل و راه دايري سرويس - ٨- ١
  . شوند يواگذار م يو حقوق يبه شخص حقيق ميبه صورت مستق نترنتيا يا كنندگان منطقه ثبت يكه از سو ييها يبازه نشان: IP هاي نشاني - ٩- ١
  هستند.راهيابي كه در شبكه جهاني اينترنت قابل  IPهاي  : نشانيIPهاي عمومي  نشاني - ١٠- ١

خصوصي (مانند شبكه  هاي براي شبكه، IETF RFC 1918 لياز قب يياستانداردهابر اساس كه  IPهاي  اي از نشاني : بازهIPهاي خصوصي  نشاني - ١١- ١
 شود.  استفاده مي) ها داخلي سازمان

 .دهدبه مشترك تحويل مي خدمات خود را در آن نقطه شركت بر اساس اعالم مشترك در زمان ثبت نام سرويس، محلي كه مكان دريافت خدمت: - ١٢- ١
  نام مالك پشتيباني قرار خواهد گرفت. آدرس اعالمي توسط نامبرده در زمان ثبت

 .باشدميجهت دريافت مكاتبات  شركتاعالم شده از سوي مشترك به  محل سكونت مشخصات آخرين نشانيبه معناي  :مشترك اصلياقامتگاه  - ١٣- ١

  باشد.مي روز هفته ٧ساعته و در  ٢٤صورت  پشتيباني بهارتباط با  جهت ٨٤٢١٠ شماره تماس :شركت تماسشماره  - ١٤- ١
هاي تعيين شده، به نحوي كه يك از سرعت در هر شركتحداكثر حجم مصرفي تعيين شده از سوي  ترافيك آستانه استفاده مصرف منصفانه: - ١٥- ١

   برابر ترافيك بين الملل است.) ٢(دوترافيك داخلي حداقل 
  دهي بر مبناي آن براي هر دو نوع ترافيك داخل و سرويس دورهسرعتي است كه پس از اتمام حجم مصرف منصفانه مشترك در يك  سرعت پايه: - ١٦- ١

   كيلو بيت بر ثانيه است. ١٢٨الملل ادامه خواهد يافت و حداقل ميزان تعيين شده براي آن سرعت بين
   ر است.هر ترافيك با ميزباني در داخل كشو ترافيك داخلي: - ١٧- ١
   www.sepanta.comبه نشاني شركتسايت رسمي  :شركت وب سايت - ١٨- ١

 چـارچوب مصـوبات   در شـركت اساس تعرفـه اعالمـي از سـوي    وه فروش پيش پرداخت، كه مشترك برمدت زمان سرويس انتخابي در شي :اشتراك دوره - ١٩- ١
    .شود كند و از زمان دايري سرويس آغاز مي آن را پرداخت مي كميسيون، هزينه

  شركتاز طريق شبكه  ها و تجهيزات، استفاده از فناوري با فناوري اطالعاتشبكه برقراري اتصال و دسترسي به  سرويس: - ٢٠- ١
 ، فيبر، اترنت و يا راديوييروي بستر خطوط مسيه شده بر يارا هاي فناورياز طريق يكي از  پرسرعت دسترسي به اينترنت خدمات باند پهن: - ٢١- ١

)VDSL ،Ethernet ،PTMP ،ADSL ،FTTH( است .  
  مخابراتي است.  مركز در مستقر تجهيزات و مشترك تلفن خط مسي سيم بستر طريق از پهن باند خدمات ي ارايه فناوري : ADSL سرويس - ٢٢- ١
از طريق نزديك  ADSL: فناوري ارايه خدمات باند پهن از طريق بستر سيم مسي خط تلفن مشترك با دامنه سرعت باالتر از فناوري VDSLسرويس  - ٢٣- ١

  كردن تجهيزات مخابراتي به محل مشترك است.
 )اداريواحد مسكوني/(دريافت خدمتمكان تا ري از نقطه مركزي ارايه خدمات باند پهن بر بستر فيبر نو FTTH: Fiber To The Home سرويس - ٢٤- ١

  .است
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 خدمت افتيمكان دراداري تا واحد مسكوني/  شركتها از تجهيزات  ارايه خدمات باند پهن براي مشتركين ساكن در مجتمع :Ethernet سرويس - ٢٥- ١
  .است

  ند پهن بر بستر اشتراكي راديوييارايه خدمات با :PTMP سرويس - ٢٦- ١
، يداخل يكش انتخاب شده، اعم از كابل ياز خدمات موضوع قرارداد، متناسب با فناور يبردار بهره يالزم برا زاتيتجه هيكل سمت مشترك: زاتيتجه - ٢٧- ١

  ها اقدام كند. آن نيبه تام بتنس دياز خدمات، با يبردار كه مشترك به منظور بهره )splitterخط تلفن ( ي ، جداكنندهAccess Point ،ONTمودم، 
   و در مدت قرارداد مصرف كند. يداريآستانه مصرف منصفانه، به صورت مجزا خر كيتواند عالوه بر تراف يكه مشترك م يكيتراف زانيم :ياضاف كيتراف - ٢٨- ١
 انتقال به دوره بعد است. رقابليكه غ شركتاز شبكه  يو ارسال يافتيدر ياطالعات يها همجموع حجم بست دوره: كيتراف - ٢٩- ١

  
  قرارداد: موضوع ٢ماده 
   .و خدمات پشتيباني مرتبط با آن بر اساس مشخصات فرم درخواست سرويس كه به تاييد مشترك رسيده است باند پهن از ارايه خدمات ستا عبارت

  
  : مدت زمان قرارداد ٣ماده 

جلسـه نصـب يـا تاييـد صـفحه نصـب       در فرم درخواست سرويس مشخص شده است و تـاريخ شـروع آن پـس از امضـاي صـورت     قرارداد مدت زمان اين  - ١- ٣
  بر حسب ساعت و دقيقه است. شركتتوسط مشترك و با اولين اتصال به شبكه  تشركالكترونيكي 

و تحويـل بـه    ها سرويس كليه سازي ساعت و فعال ٧٢به مدت ها  روز كاري و براي ساير سرويس ١٠تا  ٣براي فيبر سازي بستر ارتباطي  آمادهحداكثر زمان  - ٢- ٣
    ساعت خواهد بود. ٧٢مشترك نيز 

ممكـن اسـت    يپورت در مركز مخـابرات  صيبه رانژه خط تلفن از طرف مخابرات دارند بسته به تخص ازيكه ن ADSL/VDSLسرويس  نيمشترك يبرا :١ تبصره
تعيـين  ادامه قرارداد بـا توافـق طـرفين     وضعيترساني به مشترك،  ضمن اطالعروز  ١٠پس از صورت  نيشود كه در ا تر يطوالنسازي بستر  زمان آماده

  د. شخواهد تكليف 
ساعت پس از اعالم رانژه  ٧٢حداكثر ظرف مدت  شركتكه مشترك درخواست اعزام كارشناس نصب و تحويل حضوري سرويس را داشته باشد، در صورتي - ٣- ٣   

متعهـد اسـت    شـركت دهـد و  ه اندازي كرده و تحويل مـي را به صورت حضوري نصب و را مشترك، سرويسآمادگي تحويل سرويس به اعالم  و تلفنخط 
 مراجعـه حضـوري   و نصب براي را . اگر مشترك در اين مدت شرايط و محيطكندشروع قرارداد را از تاريخ امضاء صورتجلسه نصب توسط مشترك محاسبه 

    .شود يم گرفته نظر در شركتساعت پس از اعالم آمادگي تحويل سرويس از سوي  ٧٢ دايري سرويس ، زماننكند آماده كارشناس
سـاعت پـس از اعـالم     ٧٢كه مشترك درخواست اعزام كارشناس نصب و تحويل حضوري سرويس را نداشته باشد، بايـد حـداكثر ظـرف مـدت     در صورتي - ٤- ٣

 ،كنـد را برقـرار   شـركت به مشترك، ارتباط با شبكه  شركتآمادگي تحويل سرويس به مشترك و تحويل نام كاربري و كلمه عبور و اطالعات الزم از سوي 
لحـاظ   شركتجام اين امر در زمان اشاره شده توسط مشترك، مبناي زمان دايري سرويس از زمان اعالم آمادگي تحويل سرويس از سوي در صورت عدم ان

  خواهد شد.
رسـاني   اطـالع مشـترك  به به صورت الكترونيكي  شركتدوره، توسط از اتمام زمان پايان  قبل روز ١٠ حداقل قراردادهشدار پايان زمان دوره سرويس طبق  - ٥- ٣

ان مدت زمان قـرارداد، قـرارداد   ساعت پس از پاي ٧٢ تا (سامانه مشتريان) پنل كاربرياز طريق  و در صورت عدم درخواست تمديد از سوي مشترك شودمي
  بود.شود و راه اندازي مجدد سرويس مشمول زمان و شرايط جديد خواهد  آوري مي ايان يافته تلقي شده و سرويس جمعپ ،بينما في

ايـن قـرارداد    ،هـاي آينـده   پيش فاكتورهاي خريد خدمات دورهو پرداخت  با توافق طرفين ،شرايط و ضوابط جديدو براساس  زمان قراردادپس از اتمام مدت  - ٦- ٣
    .گرددتمديد ميكه حق اشتراك آن پرداخت شده، اي  دورهبراي 

  باشد.   ميمشترك موجود  در پنل كاربريمبادله شده قرارداد  :٢ تبصره
  ابد.ي ي اشتراك جديد انتقال نمي ي قبل به دوره دورهاز » پايه ي ترافيكمانده« :٣تبصره 

نامـه جديـد و يـا تمديـد      جـاره ساعت قبل از پايان مدت زمان قرارداد، مشـترك ا  ٤٨برند، در صورتي كه تا اي به سر ميبراي مشتركيني كه در مكان اجاره - ٧- ٣
. در غيـر ايـن صـورت قـرارداد     كنـد ، شركت نسبت به تمديد اين قرارداد يا انعقاد قرارداد جديد بـا مشـترك اقـدام مـي    كندارايه  شركتنامه قبلي را به  اجاره

    شود. ميآوري پايان يافته تلقي شده و سرويس جمعبين،  ما في
  اقدام كند. شركتتماس  شمارهتماس با  ايو  يپنل كاربر قيخود، از طر سيسرو ديتمد يبرا تواند يمشترك م: ٤ تبصره

  
  قرارداد  : مبلغ٤ماده 

براسـاس   و ونيسيمصوب كم يها مطابق تعرفه ارهزينه خدمات يا دوره  در ابتداي هر ماه ،٢برداري از خدمات مندرج در ماده  هك بايد قبل از آغاز بهرمشتر - ١- ٤
  .كند صورت نقد پرداخته نيكي در پنل كاربري واريز و يا بدرگاه پرداخت الكترو طريقاز  )شركتموجود در ليست خدمات (درخواستي سرويس 
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 ،٢١/٠٨/١٣٩٦مـورخ   ٢٦٦مصـوبات شـماره   ( كميسيونبا مصوبات  در فرم درخواست سرويس مطابقمبلغ كل قرارداد براساس سرويس درخواستي مندرج  - ٢- ٤
ماليـات بـر    و بـا احتسـاب  ) شوديا ساير مصوباتي است كه در آينده تصويب مي ١٢/١١/١٣٩٩مورخ  ٣١٣جلسه  ٤شماره  و ٠٣/١٠/١٣٩٦مورخ  ٢٦٨شماره 
  .  باشد ، مياست به تاييد مشترك رسيدهكاربري پنل كه در  افزودهارزش 

    .شود مشترك قرار داده مي اختياردر يا پست الكترونيكي به صورت الكترونيكي از طريق پنل كاربري درخواستي پيش فاكتور سرويس  :١ تبصره
  باشد. جاري كشور، ماليات بر ارزش افزوده به كليه مبالغ مذكور اضافه شده و مشترك ملزم به پرداخت آن ميمطابق مصوبات  :٢تبصره 
اعالم شده توسط  به شماره همراه امكيو پ كيپست الكترون يقبل از آغاز آن دوره، به نشان ساعتو چهار)  ستبي( ٢٤ دوره، هر حساب صورت :٣تبصره 

  . در دسترس است زين يپنل كاربر قيو از طر شود يمشترك ارسال م
رساني به  تواند نسبت به اعمال سياست استفاده منصفانه اقدام و ضمن اطالع مي شركتاز آستانه استفاده مصرف منصفانه عبور كند، چنانچه مشترك  - ٣- ٤

تواند از طريق پنل كاربري، نسبت به خريد حجم ترافيك  و يا آنكه مشترك مي كنداقدام  ١٢٨ Kbpsمشترك نسبت به كاهش سرعت كاربر تا سرعت 
  .كنداقدام به صورت پيش پرداخت الملل  اضافي داخلي و بين

هاي مربوط به  هزينهدر محل موردنظر باشد، بايد (مودم) تجهيزات انتهايي  يانداز راه و مشترك نيازمند حضور نماينده شركت براي نصب كه يدرصورت - ٤- ٤
 و( كميسيون ٣٠/٠٨/١٤٠٠مورخ  ٣٢٦جلسه  ٥مصوبه شماره را عالوه بر هزينه اشتراك در چارچوب  (مودم) تجهيزات انتهايي يانداز راهاعزام كارشناس و 

انجام كار به مشترك اعالم شده و در قبال اخذ  نهيهز ،قبل از اعزام كارشناس نكهيمنوط به ا .كندپرداخت  ،)شودمي تصويب آينده در كه مصوباتي ساير يا
  شود. هيارا يهزينه، رسيد به و

آن،  زاتيو تجه انهي(سانترال)، را يداخل ساختمان، دستگاه تلفن مركز كشي ميآماده نبودن س ليبه دل شركتمراجعه دوباره كارشناس نصب  :٤ تبصره
  شود.  يمجدد رفت و آمد، م ي نهيموجب پرداخت هزعدم حضور مشترك  ايو  كشي كابل

مربوط جداگانه  يها نهيهز ي، تمامشركتاز  ياضاف زاتيتجه ريو سا access-point ،و لوازم از جمله كابل زاتيتجه ديمشترك به خر ليدر صورت تما - ٥- ٤
  .محاسبه و توسط مشترك پرداخت خواهد شد

و يا ( كميسيون ١٠/٠٥/١٤٠٠مورخ  ٣٢٣شماره  جلسه ٢مصوبه شماره  مطابق ADSL/VDSLسرويس  مشترك تلفن و تخليه خطداير كردن هزينه  - ٦- ٤
 هيزات انتهايي در صورت درخواست)،راه اندازي تجهاي مربوط به  (و هزينه عالوه بر هزينه اشتراككه  است شود)تصويب ميساير مصوباتي كه در آينده 

  . خط تلفن داشته باشد رييبه تغ ازيكه مشترك ن مگر آن. شود يدريافت م از مشترك ،اندازيراهدر هنگام  بار كيفقط 
در داخل  يا راديو مشترك شركت زاتياز محل نصب تجه يزير /كابليكش ، كابلPTMPو FTTH، Ethernet هاي يسسرو يراه انداز به منظور - ٧- ٤

 افتيدر قبال در شود، يحالت ممكن انتخاب م نيتر نهيو به شركت يكارشناس فن ددي كه بنا به صالح يريخدمت و از مس افتيساختمان تا مكان در
   .شود يانجام م عهده مشترك است، مرتبط كه بر يها نهيهز

آن و توافق با  جهياز مثبت بودن نت نانيو پس از اطم رديگ يصورت م هياول سنجي امكان Ethernetو  FTTH، PTMP يها سيسرو هيبل از اراق - ٨- ٤
 خواهدانجام  سيسرو) حفره ايو  يكار ليداكت، در جادي(از جمله ا كشي و اقدامات الزم به منظور كابل زاتي، تجهسيسرو يها نهيخصوص هزمشترك در

  . شد
است  شركتشده متعلق به  اديكابل  تينكند، مالك افتيرا از مشترك در Ethernetكابل  نهيفروش خود هز يهااستيبر اساس س شركتكه  يصورت در - ٩- ٤

 ييادعا زين مشترككرده و  يآور مذكور را جمع يها تواند كابل يم شركتنداشته باشند،  شركتخدمات توسط  هيادامه ارا يبرا يو چنانچه دو طرف توافق
   باره ندارد. نيدر ا

  
  شركت دات: تعه٥ماده 

  يه سرويس قبل از عقد قرارداد است. سنجي ارا شركت متعهد به انجام امكان - ١- ٥
بـه  شـركت متعهـد    از رانـژه،  پـس  ADSL/VDSLسـرويس   سـنجي ميـزان سـرعت قابـل ارايـه توسـط شـركت بـه مشـترك          توجه به انجـام امكـان   با - ٢- ٥

  باشد.  سرويس با نرخ بيت مندرج در موضوع قرارداد مي ارايه
  .كند ييك يا چند مورد خدمات يا تجهيزات را به خريد يك يا چند مورد ديگر مشروط نم رايهاشركت  - ٣- ٥
  كه به همان ترتيب اعالمي در تبليغات و بازاريابي خود قراردادها را تنظيم كند. است شركت متعهد - ٤- ٥
در دسـترس   شـركت  تيسـا  وبقانوني مربوط به ارايه خدمات موضوع ايـن قـرارداد را از طريـق درج در     صالح يذقوانين و مقررات مصوب مراجع شركت  - ٥- ٥

    .دهد يممخاطبان و مشتركين قرار 
 زمـان  ،سـاعت قبـل)   ٤٨قبلي (حداقل اطالع  كند و با ينيب شيدر هنگام عمليات شبكه پ SLA تمهيدات الزم را براي رعايت تعهدات استشركت متعهد  - ٦- ٥

Down Time را تعيين كند. عمليات Down Time و تعـداد آن در مـاه حـداكثر     شـود  يصـبح) انجـام مـ    ٦تـا   ٢سـاعت  كـم ترافيـك (   يهـا  در زمان
  است.بار كي
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بعدي) كميسيون بـوده  مرتبط (و ساير مصوبات جديد  ١٧٧- ٢مطابق ضوابط مصوبه شماره ) SLA( نامه سطح خدمات شركت متعهد به ارائه و اجراي توافق - ٧- ٥
  .باشدمي اجرا قابل سيسرو ليقرارداد و تحو ياز زمان امضا) SLA(نامه سطح خدمات  توافق يو تمام بندها

اقـدام نمـوده و بـه      SLAتعهـدات  ي تحقـق الزم برا داتيتمهبيني  پيش، نسبت به مشتركبه  ADSL/VDSL سرويس ارايه قبل از استشركت متعهد  - ٨- ٥
در مشترك پيش از راه اندازي سرويس اطمينان حاصل كنـد. همچنـين    تلفن از عدم وجود نويز بر خطمنظور حفظ كيفيت و سطوح خدمت موضوع قرارداد، 

  .كندرفع اختالل مزبور، اقدام  بررسي و روي خط مشترك، در خصوصر بر وجود نويز ب گزارش از سوي مشترك مبني وصولصورت 
مگر اينكه بـر اسـاس اعـالم سـازمان مجبـور بـه        ؛تا پايان دوره اشتراك خدمت انتخابي، تغييري در شرايط مقرر در قرارداد نخواهد داد استشركت متعهد  - ٩- ٥

  در خصوص ادامه يا فسخ قرارداد در اختيار مشترك باشد. يريگ ميمورد نيز شرايط جديد بايد به اطالع مشترك برسد و تصم نياعمال تغييرات باشد كه در ا
  . شركت در قبال تصميمات مراجع ذيصالح و تغييرات در قوانين و مقررات مؤثر بر اين قرارداد مسئوليتي ندارد - ١٠- ٥
االجرا شدن نسـبت   روز قبل از الزم ١٤، حداقل د سازمانيين قرارداد ضروري باشد، پس از تااصالحات يا ايجاد تغييرات در مت، به تشخيص شركتچنانچه  - ١١- ٥

صورت كتبي و يا الكترونيكـي از   به خود را اعتراضات تواند يبه تحويل نسخه كتبي و يا الكترونيكي به مشترك اقدام نموده و مشترك در طي مدت مذكور م
    .كنداعالم  شركت به ٢١١٩٢٠٤٨ شمارهيا نمابر به   info@sepanta.comايميل طريق

  است.در قرارداد شركت موظف به كسب رضايت مشتركين جهت اعمال تغييرات  :١ تبصره
، مشـتركين را از دسترسـي بـه خـدمات موضـوع ايـن قـرارداد        كند يمدر مواردي كه قانون و مقررات معين  جز بهتحت هيچ شرايطي  استمتعهد  شركت - ١٢- ٥

  محروم يا محدود نكند.
 يسـاز  نسـبت بـه آگـاه    ،از ايـن رخـداد آگـاه باشـد     شـركت از طريق خدمات موضوع قرارداد تهديد كند و  ي مشتركين راچنانچه آسيب استشركت متعهد  - ١٣- ٥

  .ها اقدام كند مشتركين و ارايه رهنمودهاي پيشگيرانه به آن
به مشتركين جهت صـيانت   شود ياطالعات مشتركين و ارتباطات و حريم خصوصي مشتركين است و متعهد مها و  شركت موظف به حفظ محرمانگي داده - ١٤- ٥

از طريـق  كـافي را   يرسـان  احتمالي ناشي از تهديدها اطـالع  يها بياطالعات و آس يآور شان متناسب با خدمات ارتباطي و فنها و اطالعات شخصي از داده
    آورد.به عمل  شركتسايت  وب

ها و ارتباطات شخصي مشتركين نيسـت و رعايـت    به داده رمجازيكه اعمال هرگونه نظارت بر كاركردهاي خدمات، موجب دسترسي غ استشركت متعهد  - ١٥- ٥
  مقررات قانوني ناظر به اين حوزه الزامي است.

 مشتركين رسانده شود.طور رايگان به اطالع  مشخصات و نرخ خدمات بايد به نحو مناسب و با جزييات كامل، به - ١٦- ٥

 يانـداز  بـر نصـب و راه   ده و در صورت درخواست مشـترك مبنـي  خدمات دسترسي به اينترنت به مشترك مطابق موضوع قرارداد بو ارايهمتعهد به شركت  - ١٧- ٥
تجهيزات انتهـايي طبـق مصـوبه كميسـيون از      يانداز راه هب بوطهاي مر تجهيزات انتهايي مشترك است. هزينه يانداز موظف به نصب و راهشركت خدمت، 

  .شود يجلسه تحويل خدمات موضوع قرارداد با مشترك تنظيم م مشترك اخذ و صورت
ـ  يمـاه پـس از پايـان قـرارداد مشـترك      سـه كيفيت خدمات را تا  يها ها و اطالعات مربوط به شاخص شركت موظف است داده - ١٨- ٥ د تـا امكـان   ن نگهـداري كن

  بر نبود يا كاستي كيفيت خدمات را داشته باشد. ها مبني شده از سوي آن اي مطرحاهپاسخگويي به ادع
و امكانـات   كنـد ) روز در هفته، خدمات موضوع قـرارداد را فـراهم   ٧روز و هفت( ) ساعت در شبانه٢٤(چهار و  ستيب صورت  ، بهوقفه يشركت متعهد است ب - ١٩- ٥

  و در تمام ايام هفته و ايام تعطيل فراهم كند. يروز شبانه صورت به مشتركين خود را به پاسخگوييو  ٨٤٢١٠ شمارهطريق از پشتيباني تلفني 
 در ساعات اداري ،دارنديا محل نصب تجهيزات  پشتيباني حضوري و رفع عيوب فني كه نياز به عمليات فيزيكي در مراكز مخابراتي يا محل مشترك :٢ تبصره

   .تو حل اس يبررس قابل
نسبت به رفع  ساعت از زمان اعالم مشترك، ٢٤حداكثر ظرف مدت اختالل و يا قطع ارتباط حسب گزارش مشترك، در صورت بروز  استمتعهد  شركت - ٢٠- ٥

  .كنداشكال اقدام 
  يا دستورالعمل مرتبط جديد از سوي سازمان، مفاد موارد ابالغي مالك عمل خواهد بود.مصوبه  در صورت ابالغ :٣ تبصره

 غيره سمت مشترك و كشي كابل آن، تجهيزات و رايانه مركزي (سانترال)، تلفن ساختمان، دستگاه داخل كشي سيم قبال در مسئوليتي گونههيچ شركت - ٢١- ٥
  ندارد.

بصورت كتبي يا از طريق پنل  (از جمله تلفن بر تخليه خط مبني ADSL/VDSLسرويس  درصورت وصول درخواست مشترك است متعهد شركت - ٢٢- ٥
  د.ساعت كاري انجام ده ٢٤كاربري)، كل فرايند تخليه خط (از قبيل انعكاس درخواست به شركت مخابرات ايران) را حداكثر ظرف مدت 

 IP خصوصي هاي هاي داراي نشاني و در صورت نياز به سرويس است (Dynamic) صورت متغير بهIP  عمومي هاينشانيداراي  يهاكليه سرويس - ٢٣- ٥
  . تاسپذير  وجود امكانات و توافق طرفين، امكان و در چارچوب مصوبات كميسيون هزينه مربوط پرداختدر هر زمان با 

   نخواهد كرد. شركترا متوجه  يتيآن مسئول هياست و عدم امكان ارا شركت يجز خدمات جانب IP خصوصي يها يخدمت نشان هيارا :٤ تبصره
و تنظيمات  قبلي IPبر ارايه همان  تعهدي مبني شركت ،نكندقبلي خود را انتخاب  IPهنگام تمديد سرويس،  ،IP نشاني خصوصي اگر مشترك داراي :٥ تبصره

  . ندارد انجام شده را
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رساني خود منتشر كند  اندازي تجهيزات انتهايي (مودم) را به صورت شفاف و بدون اخذ هزينه از طريق پايگاه اطالع موظف است نحوه نصب و راه شركت - ٢٤- ٥
ازي اند و در هنگام تماس مشترك با مركز تماس پشتيباني، راهنمايي الزم را ارايه و در صورت درخواست مشترك، براي اعزام كارشناس و نصب و راه

  .تجهيزات انتهايي در محل مشترك اقدام كند
  به صورت رايگان انجام خواهد شد. را هاي خدمات موضوع قرارداد خدمات و تعرفهها در خصوص كند كليه اطالع رساني تعهد مي شركت - ٢٥- ٥

  
 تعهدات مشترك: ٦ماده 

  ها اقدام كند و به مواعد مقرر در قرارداد پايبند باشد. آن نشيگز نسبت به ها نهيبا آگاهي كامل از بهاي خدمات و نحوه پرداخت هز است مشترك متعهد - ١- ٦
 بالغصادر و ا ربط يكه از سوي مراجع ذ ييها كليه قوانين و مقررات جمهوري اسالمي ايران مرتبط با موضوع قرارداد و دستورالعمل استمشترك متعهد  - ٢- ٦

   . كندشده است را رعايت  يرسان اطالع ربط يساير مبادي ذيا ي شركت رسان شده و از طريق پايگاه اطالع
   مجاز به فسخ خدمات است. شركت. در غير اين صورت كندبه غير خودداري شركت از واگذاري امكانات و تجهيزات متعلق به  استمشترك متعهد  - ٣- ٦
به غير و خارج از روال انتقال امتياز توسط  مشتركشده به  امكانات و خدمات ارائهند و ساير و مدارات ارتباطي پهناي با ها نكيهرگونه واگذاري خطوط و ل - ٤- ٦

تحت هر عنوان ممنوع هاي اپراتوري) به هر شكل و صورت عمومي به سايرين (فعاليت مشابه شركت  به ها و همچنين توزيع تمام يا بخشي از آنشركت 
  .دباش يسازماني) م تيت مذكور توسط خود و يا كارمندان خود (در زمان اشتغال به كار يا مأمورصرفاً مجاز به استفاده از خطوط و خدما بوده و مشترك

 رعايت به منوط و تحصيل محل مكان در ها آن حضور زمان در آموزشي موسسات ساير و ها دانشگاه دانشجويان يا و آموزان دانش به سرويس ارايه :١تبصره 
  باشد.مي بالمانع موارد تمامي

مدت حداقل  يآن برا رهيكاربران و ذخ تيفعال  LOGو  CDRو  يتيثبت مشخصات هو ،ه شدهيخطوط و خدمات ارا يدرون سازمان عيدر صورت توز :٢ تبصره
  است. يصالح ضرور يه به مراجع ذيجهت ارا شش ماه

  است. مشتركصرفاً بر عهده  شده  هيارا مسئوليت عواقب هرگونه استفاده سوء و مغاير با قوانين و مقررات از خطوط و خدمات - ٥- ٦
  .دباش ينم شده مجاز به انتقال ترافيك خطوط تلفن از بسترهاي ديتا و اينترنت واگذار مشترك - ٦- ٦

  .رديگ ينم ها و مؤسسات را در محدوده ساختمان و شبكه محلي در برها و شركت ) سازمانPBXاين محدوديت خطوط تلفن داخلي ( :٣تبصره 
 يهاناليترم ،هافرودگاه ،يحيمراكز تفر ،هاپارك لياز قب( يعموم يها در مكان نترنتيا عيجهت توز يحقوق نياز مشترك يبرخ يازمنديصورت ندر  - ٧- ٦

 پذيرفته صورت فوق اماكن متوليان به شركت مسئوليت و مديريت تحتاقدام  نيالزم است ا ،گريهر روش د ايو  WIFI...) با استفاده از بستر و يبرمسافر
 و ثبت هويت، احراز نحوه همچنين امنيتي و هايسياست اعمال كنترلي، پيوست تامين جهت شركت بين الزم هماهنگي نيز اجرا و طراحي مراحل در و

  ك خواهد بود.ها و تبعات آن به عهده مشتردر غيراينصورت اين عمل تخلف بوده و كليه مسئوليت آيد. به عمل كاربران فعاليت LOG و مشخصات ذخيره
 ١٠نسبت به صدور اخطار با مهلت  توسط مشترك ٧- ٦تا  ٣- ٦بندهاي در صورت مشاهده و اطالع از موارد تخطي از مفاد  تواند يبديهي است شركت م - ٨- ٦

به قطع خطوط و توقف ارائه سرويس تا زمان رفع موارد تخلف و همچنين  وده و در صورت عدم رفع تخلف ملزمروزه جهت رفع موارد تخلف اقدام نم
 معرفي مشترك خاطي به مراجع ذيصالح است.

اطالع  شركت)، اطالعات جديد خود را به و كد پستي آدرس پست الكترونيكي ،تلفن شمارهنشاني، تماس (در صورت تغيير مشخصات  استمشترك متعهد  - ٩- ٦
است، بر ي رسان و بروز هرگونه مشكلي در برقراري تماس با مشترك، مسئوليت عدم اطالع از مواردي كه متضمن اطالع يرسان اطالعدهد، در صورت عدم 

به  يرا به صورت كتب نينحوه پرداخت و جز ا س،ينوع سرو رييتغ ليمشترك موظف است هر گونه درخواست خود از قب نيهمچن خواهد بود.عهده مشترك 
  . را انجام دهد راتييتغ نيا شركتافزار تلفن همراه  نرم اي يپنل كاربر قيخود از طر اياعالم كند  شركت

و اطالعات سمت  ها ستميو حفاظت از س كندنسبت به تغيير رمز ورود سرويس خود اقدام ، است پس از اولين ارتباط با شبكه شركتمشترك موظف  - ١٠- ٦
   .كندمشترك بر عهده خودش است و مشترك بايد از نام كاربري و رمز عبور به نحو مناسب نگهداري 

شود از يكي از انواع ، ولي به مشتركين پيشنهاد مياستاندارد استفاده كند تجهيزاتتواند از  و مشترك مي اجباري نيست شركتاز تجهيزات خريد  - ١١- ٦
   .كننداستفاده  شركتمورد توصيه  تجهيزات

  ي نخواهد داشت. تيولئگونه مس چيه شركتمشترك،  ساختمان ايو  ينوسان برق شهربه دليل  مشترك زاتيسوختن تجهدرصورت  :٤ تبصره
 خارج است. شركتباشد و مسئوليت آن از عهده  خريداري شده به عهده گارانتي كننده محصول مي شركتكه از  تجهيزاتيفروش خدمات پس از  - ١٢- ٦

رساني از قبيل پيامك يا نشاني پست  ساير طرق اطالعيا  پنل كاربري وها از طريق  حساب دوره و مانند آن با مشترك شامل صورت شركتكليه مكاتبات  - ١٣- ٦
 ايشان كه در فرم درخواست سرويسكند كه اطالعات متعلق به  مشترك تاييد مي خواهد شد.انجام  كه در فرم درخواست سرويس اعالم شده يالكترونيك

  د.صحيح است و تبعات انعكاس اطالعات ناصحيح بر عهده نام برده خواهد بو ،گرديده درج
اطالع داده تا نسبت به  شركتبايد مراتب را به  ،كندكه مشترك در محل استفاده از سرويس مستاجر باشد و به هر دليلي اقدام به تخليه آنجا در صورتي - ١٤- ٦

   ن بر عهده مشترك است.هاي حاصل از آ ليتئوقطع سرويس اقدام شود، در غير اين صورت كليه مس
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 افتيمكان دردر  سيسرو ليتحودر زمان مقرر براي خود كارشناس نصب و تحويل حضوري سرويس، درخواست اعزام صورت  در استمشترك متعهد  - ١٥- ٦
  حضور داشته باشد.خدمت 

در ساختمان و  شركت زاتينصب تجه طيشرا جاديدر ساختمان مشترك است، مشترك متعهد به ا شركت زاتيبه نصب تجه ازيكه ن يهاي براي سرويس - ١٦- ٦
از  شيپاگرد و...) پ جاديبرق، ا زيپر، وجود ي(مانند اجازه ورود و دسترس زاتيو امكان ورود به محل نصب تجه طياز شرا نيپشت بام است. همچن يرو بر اي

  حاصل كند. نانياطم سيسرومراجعه كارشناسان نصب و به منظور تست 
 رهيها و غ ستميتالش در جهت شكستن قفل و رمز س و محرمانه و يبه مراكز دارنده اطالعات خصوص رمجازياز هرگونه نفوذ غ استمشترك متعهد  - ١٧- ٦

  كند. يخوددار
  كند. يها، خوددار آن ييكاهش كارا اي از كار انداختن و يبرا گرانيد ينترنتيو ا يرسان از هرگونه حمله به مراكز اطالع استمشترك متعهد  - ١٨- ٦
به  يتيهك و موارد امن يا و يبريمشترك در حمالت سا يو حفاظت از اطالع داخل يتيموارد امن هيكل ،IP هاي خصوصي نشاني درصورت استفاده از - ١٩- ٦

  را دارد. يتيپروتكل امن تيبه منظور رعا ييراهنما فهيخصوص وظ نيصرفاً در ا شركتمشترك است و  دهصورت كامل به عه
  كند. ي، خوددارنيريسا اي شركتاز اسكن كردن شبكه  استمشترك متعهد  - ٢٠- ٦
  كند. يخوددار Voice Terminationاز  استمشترك متعهد  - ٢١- ٦
  . كند يخوددار شركتدر شبكه  يو سخت افزار يهرگونه اختالل نرم افزار جادياز ا استمشترك متعهد  - ٢٢- ٦
، سيا اختالل سروي يدر صورت بروز قطع استمتعهد  ،نصب شدهمشترك شركت در مجتمع  زاتيتجه ،ها آن هيارا يكه برا ييها سيسرو مشترك - ٢٣- ٦

 ينداشته باشد و مدع شركتبه  يا اعتراضيادعا در مكان دريافت خدمت (مجتمع) را فراهم كند، در غير اين صورت  منصوبه زاتيبه تجه شركت يدسترس
  .  نباشد يخسارت چيه افتيدر

  
  قرارداد فسخ شرايط :٧ماده

مكلـف   شـركت و  كندبه فسخ قرارداد اقدام  نسبت بايستي با ارايه درخواست از پنل كاربري خود از دريافت خدمات، ميل به انصراف مشترك در صورت تماي - ١- ٧
بـديهي اسـت در    .كنـد بـا وي اقـدام    انجام كليه مراحل فسخ و فسخ قـرارداد از تاريخ اعالم فسخ مشترك، نسبت به روز كاري  ٦است حداكثر ظرف مدت 

مچنـين  صورت درخواست فسخ يك طرفه از سوي مشترك قبل از پايان قرارداد هزينه پرداختي مربوط به اين قرارداد به مشترك عودت داده نخواهد شد. ه
بـوده و بايـد پاسـخگوي    هاي مشترك در خصوص تعهدات وي در طول مدت زمـان اعتبـار ن   ر دليل، به هيج وجه رافع مسئوليتفسخ و يا اتمام قرارداد به ه

   باشد.قرارداد  اعتبار زمانموارد استفاده غير مجاز در طول مدت 
مصـوب   هـاي  طبـق تعرفـه   نـه يمورد نظر منصرف شود، شامل كسـر هز  سياستفاده) از درخواست سرو نيكه مشترك بعد از رانژه (تا قبل از اول يدرصورت تبصره:

  سازمان خواهد شد و ملزم به پرداخت آن خواهد بود.
توانـد    مشـترك مـي   ،كنداقدام ) SLAمانند و نه محدود به تعهدات ( نتوانسته باشد نسبت به ارايه خدمات با معيارهاي مورد نظر اين قرارداد شركتچنانچه  - ٢- ٧

اعـالم فسـخ    ظرف يك هفتـه از تـاريخ  پس از بررسي موضوع و در صورت تاييد، مكلف است  شركتو  كنداقدام  نسبت به اعالم فسخ قرارداد و اخذ هزينه
  .كندوي اقدام حساب با  مشترك، نسبت به تسويه

ارتبـاط در   و عـدم امكـان برقـراري   از سوي مشـترك   و يا تغيير مكان دريافت خدمت ADSL/VDSL شماره تلفن براي سرويس تغيير اعالم در صورت - ٣- ٧
. بديهي است مسئوليت مالي و حقوقي ناشي از موضـوع قـرارداد تـا زمـان     كندتواند نسبت به درخواست فسخ اقدام  ، مشترك ميشركتتوسط  شرايط جديد

    .باشد آوري ارتباط به عهده مشترك مي معارايه درخواست فسخ و ج
از طريق  و شركتاز روي تجهيزات آوري رانژه خط موضوع قرارداد،  طرفه و جمع فسخ يك ، صاحب خط) حقمستاجر( ADSL/VDSLسرويس  مشترك - ٤- ٧

  .شركت مخابرات را ندارد
آن داير شده است (اعـم از   در وضعيت تلفن ثابتي كه ارتباط موضوع قرارداد بر رويبر تغيير  مبني ADSL/VDSLسرويس مشترك در صورت درخواست  - ٥- ٧

وجـود  بـه سـرويس جديـد     سرويس قبلي مانده مدت زمان باقي...) و ارايه سرويس در وضعيت جديد، امكان انتقال تغيير مكان ولكيت، تغيير شماره، تغيير ما
    دارد.

به  يدهسيسرو رساختيز ليبه هر دل ونصب شده مشترك شركت در مجتمع  زاتيتجه ،ها آن هيارا يكه برا ييها سيشركت متعهد است در سرو - ٦- ٧
و  زاتيتداوم استقرار تجه يكه مشترك در آن ساكن است برا يمجتمع تيريمد با شركت ايفراهم نباشد،  گريكه مشترك در آن ساكن است، د يمجتمع

 ي هيموضوع باعث توقف ارا نيخود در مجتمع شود و ا زاتيتجه يآور ناچار به جمع شركتد و قرارداد به ساكنان به توافق نرس نيموضوع ا دهي سيسرو
  مسترد خواهد كرد. مشتركقرارداد به اين دوره اشتراك را مطابق با  انيخدمات استفاده نشده تا پا نهيهز شركت گردد، و فسخ قرارداد به مشترك سيسرو
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 زمان مدت چه شود، چنان و فسخ قرارداد به مشترك سيسرو هيناچار به توقف ارا PTMPدكل  يآور جمع ليبه دل شركتهرگاه  PTMP سرويسدر  - ٧- ٧
مانده از دوره را به مشترك مسترد  يو مدت باق زاتيكابل، تجه نهيهز شركتباشد،  سال كيتوسط مشترك كمتر از  سيسرو نياول افتدري از گذشته

  شود. يمانده از دوره به مشترك بازگردانده م يمدت باق نهيصورت، تنها هز نيا ريغ رد خواهد كرد.
  

  ها تي:رسيدگي به شكا ٨ماده 
ــي  ــترك مـ ــكايت  مشـ ــتن شـ ــورت داشـ ــد در صـ ــركت  توانـ ــايت شـ ــه وب سـ ــه ، بـ ــاربر  www.sepanta.com آدرسبـ ــل كـ ــا پنـ ي و يـ

https://accounts.sepanta.com/logon  درخواسـت خـود را بـه آدرس     و يـا  كنـد ثبـت   شكاياتسامانه  مراجعه و شكايت خود را دربخش صداي مشتري
در صورت بروز هرگونه اختالف بين طرفين قرارداد و عدم رفع مشـكل   بگيرد. ماست ٨٤٢١٠ ن سراسريتلفبا  ارسال و يا  info@sepanta.comالكترونيكي

 و يـا آدرس  ١٩٥يا تماس با تلفـن گويـاي    www.195.ir مراجعه به سايتاز طريق تواند موضوع را به سازمان مي مشتركاز طريق مذاكره و گفتگوي دوجانبه، 
  .  كندو اقدام به ثبت شكايت منعكس   cra.ir@195ايميل

تواند از طريق اختيار مشترك قرار داده كه مشترك مي در پيگيري شماره و سازمان، سيستم يك شركتالزم به ذكر است پس از ثبت درخواست از طريق سايت 
   هاي الزم را انجام دهد. هاي مذكور پيگيري لينك

   باشد. مراجعه به سازمان در اين خصوص مانع طرح دعوا در مراجع قضايي نمي تبصره:
  

  : وضعيت اضطراري٩ماده 
  .كند كه فرا ارادي باشد سلب مسئوليت مي و مشترك شركتتنها در صورتي از  و غير قابل پيشگيري بيني نشده وضعيت اضطراري پيش - ١- ٩
بايست بي درنگ، كليه اقدامات ضروري براي اعاده دسترسي به خـدمات و بـه حـداقل رسـاندن      مي شركتدر صورت بروز وقفه غير مجاز در ارايه خدمات،  - ٢- ٩

  مشتركين به خدمت را انجام دهد.پيامدهاي عدم دسترسي 
  .كندبايست نسبت به اطالع رساني آني به مشتركين اقدام  همزمان با انجام كليه اقدامات ضروري مي شركتدر صورت بروز وضعيت اضطراري،  - ٣- ٩
ايت استانداردهاي ايمني در تأسيس و نصـب  به موجب وقوع بالياي طبيعي كه ناشي از عدم رع كه شركتموضوع قرارداد توسط انجام تعهدات  امكانعدم  - ٤- ٩

  تلقي خواهد شد. شركتشود و به عنوان قصور از تعهدات  و بهره برداري از تجهيزات شبكه باشد، مشمول اين ماده نمي
  

  : كليات قرارداد١٠ماده 
  باشد. ميحكم واحد در نسخه  دو و هر ي طرفين رسيدامضا و به نسخه تنظيم، ٢ماده و در  ١٠اين قرارداد در 

  
  

  شركتو امضاي  مهر                                     نام و امضاي مشترك


