
 

 : ..............................تاریخ                                                                     
 (سهامی خاص)شرکت اطالع رسانی پویا شرق خراسان 

 شرکت بهارسامانه شرق 011-59-82 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شماره  از Servcoدارای مجوز  

 

 ***  ADSLقرارداد اشتراک *** 

 تعاریف ( 1

 شرکت اطالع رسانی پویا شرق خراسان : شرکت ( 0-0

 : ........................................................مشترک ( 0-8

د در تجهیزات سمت مشترک اعم از ایستگاههای کاری ، تجهیزات شبکه و غیره موجو: تجهیزات شبکه داخلی مشترک ( 0-3

 . قرار گرفته اند  ADSLشبکه داخلی مشترک که بعد از مودم روتر 

 . خط تلفن بین مرکز تلفن مربوطه و تجهیزات مشترک : بستر انتقال دیتا ( 0-4

 موضوع قرارداد ( 2

برقرارشده بر روی بستر انتقال دیتا و طبق  ADSLبرقراری ارتباط مشترک به شبکه اینترنت از طریق سرویس ( 8-0

 .اطالعات فرم اشتراک 

 مبلغ قرارداد ( 3

کیلو بیت بر ثانیه و محدودیت ترافیک .................. با سرعت  اینترانت / هزینه ارتباط به شبکه اینترنت( 3-0

 . ریال برآورد می گردد .. ...................................به مبلغ   ماه و..............گیگا بیت به صورت  ..............  ساالنه/ماهانه

 تعهدات شرکت( 4

شرکت برقراری موضوع قرارداد را بدون احتساب مشکالت ناشی از سخت افزار و نرم افزارهای رایانه و شبکه ( 4-0

 .تضصمین می نمایند %  59داخلی مشترک و همچنین اشکاالت ناشی از شرکت مخابرات به میزان 

را در قبال دریافت حق اشتراک ماهیانه به همراه عوارض و مالیاتهای  شرکت متعهد است سرویس مشترک( 4-8

 . مربوطه حفظ نماید 

خدمات  (SLA)شرکت متهد به ارائه سرویس بر اساس ضوابط و چارچوب موافقت نامه های سطح خدمات ( 4-3

 .می باشد 01/19/0325مورخ  51ارتباطات داده ها  مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات جلسه شماره 

شرکت هیچ تعهدی در قبال قطعیهایی که به دلیل عدم پرداخت آبونمان و یا سایر مشکالت مربوط به شرکت ( -4-4

 .مخابرات را نخواهد داشت 



 

 هدات مشترکینت( 5

مشترک متعهد است کلیه قوانین و مقرارات جمهوری اسالمی ایران و شرکت مخابرات ایران را در ارتباط با ( 9-0

وع قرارداد رعایت نماید و مسئولیت هر گونه دسترسی و استفاده خود و کاربران خود به سایتها و موضوعات خالف موض

 .رسالی و دریافتی به عهده وی باشداخالق و عفت عمومی و نیز مسئولیت محتوای نامه ها ، اوراق و پروندههای ا

 .فزاری و سخت افزاری در شبکه شرکت خودداری نماید مشترک متعهد است از بروز هر گونه اختالل نرم ا( 9-8

تخصیص یافته فروش مجدد و یا ارائه سرویس موضوع قرارداد را به اشخاص ثالث  IPمشترک حق واگذاری ( 9-3 

ندارد و در صورت تحقق مراتب فوق ذکر شرکت محقق خواهد بود به صورت یک جانبه قرارداد را فسخ نماید و 

 .ان خسارتهای وارده می باشد مشترک موظف به جبر

در صورتی که مشترک به هر دلیل باعث قطع ارتباط دیتای شبکه خود با شرکت گردد که این امر منجر به بروز ( 9-4

 .اختالل در ارائه خدمات شود جهت وصل مجدد سرویس هزینه نصب و راه اندازی مجدد اخذ می گردد 

ات خویش عمل ننماید شرکت مجاز است سرویس مشترک را قطع و در صورتی که مشترک به هر یک از تعهد( 9-9

 .باقی مانده مبلغ قرارداد را به نفع خویش ضبط نماید و مشترک ملزم به جبران خسارت وارده می باشد 

 فسخ قرارداد ( 9

را فسخ نماید این روز قبل از آغاز دوره بعد و با اعالم کتبی قرارداد فی مابین  31هر یک از طرفین قرارداد می تواند 

نسخه تنظیم و به امضاء رسیده که هر دو دارای اعتبار یکسان بوده و یک نسخه نزد هر یک از  8ماده و  9قرارداد در 

 .طرفین می باشد 

 . مفاد مندرج در قرارداد حاظر مورد قبول می باشد 

                 

  

  مهر و امضاء شرکت                                                                                             مهرو امضاء مشترک                

 

 
 

 
 



                               
 

 (سهامی خاص)شرکت اطالع رسانی پویا شرق خراسان 

 شرکت بهارسامانه شرق 011-59-82 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شماره  از Servcoدارای مجوز  

 

 مشخصات متقاضی

 مشترک حقوقی مشترک حقیقی

 :نام شرکت  :کد ملی مشترک 

 :تلفن شرکت  :نام 

 :شماره ثبت  :نام خانوادگی 

 :کد اقتصادی  :نام پدر 

 :شناسه ملی  :شماره شناسنامه 

 :تاریخ ثبت شرکت  :تاریخ تولد 

 مدیر عامل                     نماینده           :نوع شخص  آقا                  خانم                              :  جنسیت 

 :نام و نام خانوادگی مدیر عامل  :تلفن ثابت 

 :کد ملی مدیر عامل  مالک             مستاجر      :      مالکیت خط تلفن 

 :شماره شناسنامه مدیر عامل  :تلفن همراه 

 :تاریخ تولد مدیر عامل  :س  آدر

 :آدرس  :پست الکترونیکی 

 

 

 
 

 پویـا شرق رکتـاء شـر و امضـمه                            رکـاء مشتـرو امضـمه    

 


