دارنده پروانه ارايه خدمات ارتباطي ثابت( )Servco.به شماره  100-95- 27از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي

"قرارداد ارايه خدمات اينترنت پر سرعت "ADSL
اين قرارداد بين شركت شبکه ارتباط شبديز با نام تجاری ثبت شده " شبديز " به شماره ثبت  ، 8906كد اقتصادی  411351783773 :دارنده پروانه ارايه خدمات
ارتباطي ثابت( )Servco.به شماره  100-95-27از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ،رايانامه  ، info@shabdiz.irنمابر  02632601و مدير عاملي خانم ناديا
بيدآبادی با شماره ملي  ، 10100377208به آدرس :كرج – چهارراه طالقاني – برج طالقاني واحد  ، 605كد پستي  3134999978به شماره تماس  02632601از يک طرف و
مشخصات مشترک( :شخص حقيقي يا حقوقي )
آقای  /خانم  /شررركت  .................................به كدملي  /شررماره ثبت  ............................نام نماينده  /مدير عامل .............................آدرس ................................... :كد پسررتي :
..........................شررر ماره تلفن امراه .................................. :شررر ماره تلفن ثا بت  .................................. :را يا نا مه (ايم يل )  ...................................... :ميزان تحصررري:ت :
 ...............................تاريخ تولد  / / :شغل ........................ :
ماده  :1تعاريف
-1-1کميسيون :كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات
-2-1سازمان:سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي
 -3-1سرويس دهنده :شركت شبکه ارتباط شبديز با نام تجاری ثبت شده شبديز كه از اين پس در اين قرارداد " شركت " ناميده ميشود.
-4-1مشترک (سرويس گيرنده) :ار شخص حقيقي و يا حقوقي است كه به عنوان كاربر نهايي به موجب اين قرارداد از خدمات موضوع قرارداد استفاده مي نمايد.
 -5-1دوره اشتراک :مدت زمان سرويسي كه مشترك انتخاب نموده ،بر اساس دورهاای  6، 1،3و 12مااه ميتواند باشد و از زمان اولين ارتباط آغاز مي شود.
 -6-1شماره تماس سراسری :شماره تماس سراسری 02632601جهت ارتباط با پشتيباني به صورت  24ساعته و در  7روز افته ميباشد.
 -7-1تغيير سرويس :به معني انتخاب سرويس جديد با پهنای باند و حجم متفاوت ميباشد. .
 -8-1پنل کاربری ،حساااک کاربری :به معني درگاه خدمات برای مشرررترك بوده كه تمامي اط:ع رسرررانياا و اعمال تغييرات روی سررررويس مشرررترك از طريه آن به آدرس
 www.shabdiz.irامکان پذير است.
-9-1ترافيك عادی :ميزان اط:عات قابل مبادله تو سط م شترك در طول يک دوره با واحد  GBكه اين ترافيک در بازه زماني سرويس قابل ا ستفاده ا ست و با تمديد سرويس قبل از
اتمام سرويس فعلي ،ترافيک باقيمانده به دوره ی بعد منتقل نمي شود.
 -10-1دايری سرويس :تحويل و راه اندازی سرويس مشترك و برقراری ارتباط با شبکه شبديز است.
 -11-1نشاني  :IPنشاني پروتکل اينترنت ،برچسب عددی است كه به تجهيزات شبکه اای رايانهای اختصاص پيدا ميكند و به منظور اتصال بين گرهاای شبکه استفاده مي شود.
 -12-1نشانيهای عمومي  :IPنشانياای  IPكه در شبکه جهاني اينترنت قابل مسيريابي استند.
 -13-1نشانيهای خصوصي  :IPبازهای از نشاني اای  IPاست كه برای شبکهاای خصوصي (مانند شبکه داخلي سازماناا و شبکه ملي اط:عات) در نظر گرفته شده است.
ماده  :2موضوع قرارداد
عبارتست از برقراری اتصال دو طرفه نامتقارن به شبکه جهاني اينترنت برای استفاده از خدمات  Wirelesيا  ADSLاز طريه شبکه شركت يا روی خط تلفن......................
ماده  :3مدت زمان قرارداد
تاريخ قرارداد از  . .../ ../..به مدت  12ماه شمسي بوده و با اولين اتصال به شبکه شركت بر حسب ساعت و دقيقه شروع مي شود.
تبصره  :1در صورتي كه كه مشترك درخواست اعزام كارشناس نصب و تحويل حضوری سرويس را داشته باشد ،شركت حداكثر ظرف مدت  72ساعت پس از اع:م رانژه خط تلفن و
اع:م آمادگي تحويل سرويس به مشترك ،سرويس را به صورت حضوری نصب و راه اندازی كرده و تحويل مي داد ،در صورتي كه مشترك در اين مدت شرايط و محيط را برای نصب
ومراجعه حضوری كارشناس آماده ننمايد ،زمان شروع سرويس  72ساعت پس از اع:م آمادگي تحويل سرويس از سوی شركت درنظرگرفته مي شود ،در غير اينصورت مشترك بايد حداكثر
ظرف مدت  72ساعت پس از اع:م آمادگي تحويل سرويس به م شترك و تحويل نام كاربری و كلمه عبور و اط:عات الزم از سوی شبديز به م شترك ،ارتباط با شبکه شركت را برقرار
نمايد ،در صورت عدم انجام اين امر در زمان اشاره شده توسط مشترك ،مبنای زمان شروع سرويس از زمان اع:م آمادگي تحويل سرويس از سوی شركت لحاظ خوااد شد.
تبصره  :2در صورت پايان مدت زمان قرارداد و عدم درخواست تمديد قرارداد از سوی مشترك ،اط:ع رساني اشدار پايان زمان قرارداد ،به صورت پست الکترونيکي و ارسال پيامک به
م شترك صورت مي پذيرد .در صورت عدم ارايه درخوا ست تمديد تو سط م شترك 72 ،ساعت پس از پايان زمان قرارداد ،قرارداد فيمابين پايان يافته تلقي شده و سرويس جمع آوری مي
شود و راه اندازی مجدد سرويس مشمول زمان و شرايط جديد خوااد بود.
ماده  :4مبلغ قرارداد
مشترك بايد قبل از آغاز بهره برداری از خدمات مندرج در ماده دو ،در ابتدای ار ماه يا دوره بايد ازينه خدمات را مطابه تعرفه اای مصوب كميسيون و براساس سرويس درخواستي
بپردازد.
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تعرفه سرويس اا
سرويس های غيرحجمي طبق مصوبه  266شامل ترافيك اينرنت داخلي و بين الملل
حداکثر نرخ بيت

سقف هزينه ماهانه ارائه خدمت
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 - 1-4ميزان استفاده منصفانه  (FUP) :مجموع ترافيک بين الملل و ترافيک داخل كشور ميباشد كه به ترتيب به نسبت  1به  4تقسيم ميشود .به طور مثال برای سرعت 16مگا بيت 640
گيگا بايت منظور شده است كه مشترك ميتواند  160گيگا بايت ترافيک بين الملل مصرف نمايد يا اينکه  640گيگا بايت ترافيک داخلي مصرف نمايد.
 -2-4در صورت گذر از ميزان منصفانه سرعت مشترك به 128 Kbpsافت پيدا خوااد كرد كه در صورت تمايل مشتركين به بازگشت به سرعت حداكثر (بر اساس مصوبه  266كميسيون
تنظيم مقررات) ميتوانند اقدام به خريد ترافيک اضافه به مبلغ ار گيگا بايت  2000تومان نمايند.
 -3-4هزينه اشتراک :ازينه اشتراك و استفاده دوره ای از خدمات موضوع قرارداد بر اساس تعرفه اای مصوب شركت و در چارچوب مصوبه جلسه شماره  266مورخ  96/8/21كميسيون
(و ساير مصوبات جديد بعدی) است
تبصره  : 1چنانچه مشترك تمايل داشته باشد تا وجوه مورد نياز را از طريه فيش نقدی به حساب بانکي واريز نمايد ،ميبايست مبلغ مورد نياز را به شماره حساب 902-40-840860-1
نزد بانک سامان به نام شركت شبکه ارتباط شبديز واريز نموده و مطابه فرآيند توضيح داده شده فيش واريزی را در سايت  www.shabdiz.irبارگذاری نمايد ،بديهي است تا زماني كه
اين فرآيند تکميل نگردد ،شركت مسئوليتي در قبال ارايه سرويس نخوااد داشت.
تبصره  : 2باتوجه به سياست اای تشويقي شركت كه بايد به تاييد سازمان برسد ،در برخي موارد تعرفه نهايي سرويس كمتر از سقف تعيين شده ،مطابه مصوبات كميسيون در نظر گرفته
مي شود كه به صورت شفاف در قرارداد ذكر مي شود.
 -4-4هزينه راه اندازی تجهيزات مشترک  :در صورتيكه مشترك نيازمند حضور نماينده شركت برای نصب سرويس در محل مورد نظر باشد ،بايد ازينه راه اندازی تجهيزات انتهايي
را ع:وه بر ازينه اشتراك مطابه نرخ شركت در چارچوب مصوبات كميسيون به مبلغ  150000ريال در زمان عقد قرارداد پرداخت نمايد.
 -5-4هزينه دايری و تخليه  :مطابه مصوبات شماره  1جلسه شماره  152مورخ  91/8/14و شماره  1جلسه شماره  237مورخ  95/03/22كميسيون ،ازينه رانژه مخابرات (دايری/
تخليه) برابر 120000ريال بوده و اين ازينه ع:وه بر ازينه اشتراك و راه اندازی اتصال ،فقط يک بار در انگام عقد قرارداد از مشتركين دريافت مي شود .بديهي است در صورت عدم
پرداخت ازينه مذكور از سوی مشترك اين ازينه در انگام درخواست جمع آوری از سوی شركت مطالبه و مشترك ملزم به پرداخت آن قبل از جمع آوری ميباشد.
تبصره  :1مطابه مصوبات جاری كشور ،ماليات بر ارزش افزوده به كليه مبالغ ازينه اای مذكور اضافه شده و مشترك ملزم به پرداخت آن برای ار دوره اشتراك مي باشد.
تبصره  :2با پرداخت ازينه اشتراك ،اين قرارداد خودبه خود برای دوره ای كه حه اشتراك آن پرداخت شده ،تمديد مي گردد.
تبصره  :3مدت اعتبار مجوز فعاليت شركت از مورخ  1395/5/27به مدت  5سال شمسي مي باشد.
ماده  : 5تعهدات شرکت
 -1-5شركت متعهد مي شود كه به امان ترتيب اع:مي در تبليغات و بازاريابي خود قرارداداا را تنظيم كند.
 -2-5شركت قوانين و مقررات مصوب مراجع ذی ص:ح قانوني مربوط به ارايه خدمات موضوع اين قرارداد را از طريه درج در وب سايت در دسترس مخاطبان و مشتركين قرار مي داد.
 -3-5شرررر كت متع هد مي شرررود تمه يدات الزم را برای ر عا يت تع هدات  SLAدر ان گام عمل يات شرررب که را پيش بيني ك ند و با اط:ع قبلي ( حدا قل  48سرررا عت ق بل) ز مان
 Down Timeرا تعيين كند .عمليات  Down Timeدر زمان اای كم ترافيک ( ساعت  2تا  6صبح) انجام مي شود و تعداد آن در ماه حداكثر يک بار مي باشد.
 -4-5شركت متعهد به ارايه و اجرای توافقنامه سطح خدمات ( )SLAمطابه ضوابط م صوبه شماره ( 177و ساير م صوبات جديد بعدی) كمي سيون بوده و تمام بنداای توافقنامه سطح
خدمات ( )SLAاز زمان امضای قرارداد و تحويل سرويس قابل اجرا مي باشد
 -5-5شركت متعهد مي شود تا پايان دوره ا شتراك خدمت انتخابي ،تغييری در شرايط مقرر در قرارداد نخوااد داد مگر اينکه بر ا ساس اع:م سازمان مجبور به اعمال تغييرات با شد كه
دراين مورد نيز شرايط جديد بايد به اط:ع مشترك برسد و تصميم گيری در خصوص ادامه يا فسخ قرارداد در اختيار مشترك باشد.
 -6-5شركت در قبال تصميمات مراجع ذيص:ح و تغييرات در قوانين و مقررات موثر بر اين قرارداد مسئوليتي ندارد مگر اينکه بعداا اعمال نفوذ ناروای آن در تصويب احکام مورد نظرش
به اثبات برسد.
 -7-5شركت متعهد مي شود تحت ايچ شرايطي به جز در مواردی كه قانون و مقررات معين مي كند ،مشتركين را از دسترسي به خدمات موضوع اين قرارداد محروم يا محدود نکند.
 -8-5شركت متعهد مي شود چنانچه آ سيب مادی يا معنوی قريب الوقوعي از طريه خدمات مو ضوع قرارداد م شتركين را تهديد كند و از اين رخداد آگاه با شد ن سبت به اتخاذ تمهيدات
بازدارنده و يا آگاه سازی مشتركين و ارايه رانموداای پيشگيرانه به آنها اقدام كند ،در غير اين صورت ع:وه بر ساير مسئوليت اای قانوني ،موظف به جبران زيان اای وارده خوااد بود.
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 -9-5شركت موظف به حفظ محرمانگي داده اا و اط:عات مشتركين و ارتباطات و حريم خصوصي مشتركين است و متعهد مي شود به مشتركين جهت صيانت از داده اا و اط:عات
شخصي شان متناسب با خدمات ارتباطي و فنآوری اط:عات و آسيب اای احتمالي ناشي از تهديداا اط:ع رساني كافي را به عمل آورد.
 -10-5شركت متعهد مي شود كه اعمال ار گونه نظارت بر كاركرداای خدمات ،موجب دسترسي غير مجاز به داده اا و ارتباطات شخصي مشتركين نيست و رعايت مقررات قانوني ناظر
به اين حوزه الزامي است.
 -11-5شركت اريچ گونره تعهرد و مسرئوليتي درصرورت قطرع خرط مشرترك ،عمليرات كابرل برگرردان و تبرديل شردن خرط تلفرن بره حالرت فيبرنروری و  PCMتوسرط مخرابرات
ندارد.
 -12-5مشخصات و نرخ خدمات بايد به نحو مناسب و با جزييات كامل ،به طور رايگان به اط:ع مشتركين رسانده شود.
 -13-5شركت متعهد به ارايه خدمات د ستر سي به اينترنت به م شترك مطابه مو ضوع قرارداد بوده و در صورت درخوا ست م شترك مبني بر ن صب و راه اندازی خدمت ،شركت موظف به
نصب و راه اندازی تجهيزات انتهايي مشترك مي باشد .ازينه راه اندازی تجهيزات انتها يي طبه مصوبه كميسيون از مشترك اخذ و صورتجلسه تحويل خدمات موضوع قرارداد با مشترك
تنظيم مي شود.
 -16-5شركت موظف است داده اا و اط:عات مربوط به شاخص اای كيفيت خدمات را تا شش ماه پس از پايان قرارداد مشتركان نگهداری كنند تا امکان پاسخگويي به ادعااای مطرح
شده از سوی آنها مبني بر نبود يا كاستي كيفيت خدمات را داشته باشد .
 -17-5شركت متعهد است بي وقفه ،به صورت بيست و چهار( )24ساعت در شبانه روز و افت( )7روز در افته  ،خدمات موضوع قرارداد را فراام نمايد و امکانات پشتيباني تلفني از طريه
شماره 02632601و پاسخگويي به مشتركين خود را به صورت شبانه روزی و در تمام ايام افته و ايام تعطيل فراام كند.
تبصره :پشتيباني حضوری و رفع عيوب فني كه نياز به عمليات فيزيکي در مراكز مخابراتي يا محل مشترك دارند ،در ساعات اداری قابل بررسي و حل مي باشد.
ماده  :6تعهدات مشترک
 -1-6مشترك متعهد مي شود با آگااي كامل از بهای خدمات و نحوه پرداخت ازينه اا نسبت به گزينش آنها اقدام كند و به مواعد مقرر در قرارداد پايبند باشد .
 -2-6مشترك متعهد مي شود كليه قوانين و مقررات جمهوری اس:مي ايران مرتبط با موضوع قرارداد و دستورالعمل اايي كه از سوی مراجع ذيربط صادر و اب:غ شده و از طريه پايگاه
اط:ع رساني شركت يا ساير مبادی ذيربط اط:ع رساني شده است را رعايت نمايد .
 -3-6مشترك متعهد مي شود از واگذاری امکانات و تجهيزات متعله به شركت به غير خودداری نمايد .در غير اين صورت دارنده پروانه مجاز به فسخ خدمات مي باشد .
 -4-6ارگونه واگذاری خطوط و لينک اا و مدارات ارتباطي پهنای باند و ساير امکانات و خدمات ارايه شده به آنها به غير و خارج از روال انتقال امتياز توسط شركت و امچنين توزيع تمام
يا بخشي از آنها به صورت عمومي به سايرين (فعاليت مشابه شركتاای اپراتوری) به ار شکل و تحت ار عنوان ممنوع بوده و مشتركين صرفا مجاز به استفاده از خطوط و خدمات مذكور
توسط خود و يا كارمندان خود (در زمان اشتغال به كار يا ماموريت سازماني) مي باشند.
تبصره  : 1ارايه سرويس به محصلين و يا دانشجويان دانشگااها وساير موسسات آموزشي در زمان حضور آنها در مکان محل تحصيل و منوط به رعايت تمامي موارد ب:مانع
مي باشد.
تبصره  : 2در صورت توزيع درون سازماني خطوط و خدمات ارايه شده  ،ثبت مشخصات اويتي و  CDRو  LOGفعاليت كاربران و ذخيره آن برای مدت حداقل يک سال جهت ارايه به
مراجع ذی ص:ح ضروری است.
 -5-6مسئوليت عواقب ارگونه استفاده سوء و مغاير با قوانين و مقررات از خطوط و خدمات ارايه شده صرفا بر عهده مشتركين و صاحب امتياز آنها مي باشد.
 -6-6مشتركين مجاز به انتقال ترافيک خطوط تلفن از بستراای ديتا و اينترنت واگذار شده نمي باشند.
تبصره  :اين محدوديت خطوط تلفن داخلي ) (PBXسازمان اا و شركتاا و موسسات را در محدوده ساختمان و شبکه محلي در بر نمي گيرد.
 -7-6در صورت نيازمندی برخي از مشتركين حقوقي جهت توزيع اينترنت در مکان اای عمومي ( از قبيل پارك اا و مراكز تفريحي و فرودگاه اا ترمينال اای مسافربری و  ) ...با استفاده
از بستر  WIFIو يا ار روش ديگر الزم است اين اقدام تحت مسئوليت و مديريت شركت به متوليان اماكن فوق صورت پذيرفته و در مراحل طراحي و اجرا نيز اماانگي الزم بين شركت
جهت تامين پيوست كنترلي ،اعمال سياستاای امنيتي وامچنين نحوه احرازاويت ،ثبت و ذخيره مشخصات و  LOGفعاليت كاربران به عمل آيد.در غيراينصورت اين عمل تخلف بوده و
كليه مسئوليتاا و تبعات آن به عهده مشترك خوااد بود.
 -8-6بديهي است شركت مي تواند در صورت مشااده و اط:ع از موارد تخطي از مفاد بنداای  5-6تا  7-6توسط مشترك نسبت به صدور اخطار با مهلت  10روزه جهت رفع موارد تخلف
اقدام نموده و در صورت عدم رفع تخلف ملزم به قطع خطوط و توقف ارايه سرويس تا زمان رفع موارد تخلف و امچنين معرفي مشترك خاطي به مراجع ذيص:ح مي باشد.
 -9-6مشترك متعهد مي شود در صورت تغيير مشخصات تماس (شماره تلفن و آدرس پست الکترونيکي) ،اط:عات جديد خود را به دارنده پروانه اط:ع داد ،در صورت عدم اط:ع رساني
و بروز ارگونه مشکلي در برقراری تماس با مشترك  ،مسئوليت عدم اط:ع از مواردی كه متضمن اط:ع رساني مي باشد  ،بر عهده مشترك خوااد بود .
 -10-6مشترك موظف است پس از اولين ارتباط با شبکه شركت  ،نسبت به تغيير رمز ورود سرويس  ADSLخود اقدام نمايد و حفاظت از سيستم اا و اط:عات سمت مشترك بر عهده
خودش است و مشترك بايد از نام كاربری و رمز عبور به نحو مناسب نگهداری نمايد.
-11-6كليه سرويساا دارای نشاني اای عمومي IPبه صورت متغير ) (Dynamicمي باشد و در صورت نياز به سرويس اای دارای نشاني اای خصوصي  IPدر ار زمان با پرداخت
ازينه مربوطه و وجود امکانات ،امکان پذير مي باشد.
 -12-6به منظور تکريم ارباب رجوع تمامي مکالمات برقرار شده با مشترك ضبط مي شود و درصورت مشااده رفتار نابهنجار و يا الفاظ خارج از عرف جامعه از سوی كاركنان
شركت و يا مشترك دو طرف حه مستند قرارادادن مکالمه ضبط شده و پيگيری موضوع مطابه قوانين كشور را دارند.
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دارنده پروانه ارايه خدمات ارتباطي ثابت( )Servco.به شماره  100-95- 27از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي

ماده  :7شرايط فسخ قرارداد
 -1-7مشترك در صورت تمايل به انصراف از دريافت خدمات ،مي بايستي با ارايه درخواست كتبي خود به فسخ قرارداد اقدام نمايد و شركت مکلف است حداكثر ظرف مدت يک افته از
تاريخ اع:م ف سخ م شترك ،ن سبت به انجام كليه مراحل ف سخ و ف سخ قرارداد با وی اقدام نمايد .بديهي ا ست در صورت درخوا ست ف سخ يک طرفه از سوی م شترك قبل از پايان قرارداد
ازينه پرداختي مربوط به اين قرارداد به مشترك عودت داده نخوااد شد .امچنين فسخ و يا اتمام قرارداد به ار دليل ،به ايج وجه رافع مسئوليت اای مشترك 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.
 -2-7چنانچه شركت نتوانسته باشد ظرف يک افته از تاريخ انعقاد قرارداد نسبت به ارايه خدمات با معياراا و مفاد مورد نظر اين قرارداد از جمله تعهدات  SLAاقدام نمايد ،مشترك مي
تواند نسبت به اع:م فسخ قرارداد و اخذ ازينه اقدام نمايد و شركت مکلف است ظرف يک افته از تاريخ اع:م فسخ مشترك  ،نسبت به تسويه حساب با وی اقدام نمايد.
 -3-7در صورت ارايه ارگونه درخواستي از سوی مشترك مبني بر تغيير در و ضعيت تلفن ثابتي كه ارتباط مو ضوع قرارداد بر روی آن داير شده است (اعم از تغيير مالکيت ،تغيير شماره،
تغيير مکان و  )...و عدم امکان برقراری ارتباط در شرايط جديد ،م شترك مي تواند ن سبت به درخوا ست ف سخ اقدام نمايد .بديهي ا ست م سئوليت مالي و حقوقي نا شي از مو ضوع قرارداد تا
زمان ارايه درخواست فسخ و جمع آوری ارتباط به عهده مشترك مي باشد.
 -4-7مشترك ( مستاجر  ،صاحب خط ) حه فسخ يکطرفه و جمع آوری رانژه خط موضوع قرارداد ،از روی تجهيزات شركت و از طريه شركت مخابرات را ندارد .
ماده : 8رسيدگي به شکايت ها
م شترك مي تواند در صورت دا شتن شکايت ،به وب سايت شركت به آدرس  www.shabdiz.irمراجعه و شکايت خود را در سامانه شکايات ثبت نمايد و يا با تلفن 02632601
تماس بگيرد .در صورت بروز ارگونه اخت:ف بين طرفين قرارداد و عدم رفع مشکل از طريه مذاكره و گفتگوی دوجانبه ،مشترك مي تواند موضوع را به سازمان از طريه مراجعه به سايت
 www.195.irيا تماس با تلفن گويای  195يا شماره پيامک  600195و يا آدرس ايميل  195@ict.gov.irمنعکس و اقدام به ثبت شکايت نمايد .
الزم به ذكر ا ست پس از ثبت درخوا ست از طريه سايت  www.shabdiz.irو سازمان ،سي ستم يک شماره پيگيری در اختيار م شترك قرار داده كه م شترك مي تواند از طريه لينک
اای مذكور پيگيری اای الزم را انجام داد .
ماده  :9وضعيت اضطراری
 -1-9وضعيت اضطراری پيش بيني شده و پيش بيني نشده تنها در صورتي از شركت سلب مسئوليت مي كند كه فرا ارادی باشد .
 -2-9در صورت بروز وقفه غير مجاز در ارايه خدمات ،شركت مي بايست بي درنگ ،كليه اقدامات ضروری برای اعاده دسترسي به خدمات و به حداقل رساندن پيامداای عدم دسترسي
مشتركين به خدمت را انجام داد.
 -3-9در صورت بروز وضعيت اضطراری ،شركت امزمان با انجام كليه اقدامات ضروری مي بايست نسبت به اط:ع رساني آني به مشتركين اقدام نمايد .
 -4-9عدم امکان انجام تعهدات موضرروع قرارداد توسررط شررركت كه به موجب وقوع ب:يای طبيعي كه ناشرري از عدم رعايت اسررتاندارداای ايمني در ت سرريس و نصررب و بهره برداری از
تجهيزات شبکه باشد ،مشمول اين ماده نميشود و به عنوان قصور از تعهدات شركت تلقي خوااد شد.
مهر و امضاء شرکت

نام و نام خانوادگي مشترک  :امضاء
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