
 
 

 به نام پروردگار  
 (DSLها ) خطوط پر سرعت دادهشرایط استفاده از 

 نام مشترک                                        امضا و مهر 
07FR52/29 (#6065184) 16/08/59 2از  1صفحه:    

  

 تعاریف : 1 ماده

 FCP سراسری و شماره پروانه 274312"شاتل" است و "شاتل" نام تجاری خدمات اینترنتی شرکت آریا رسانه تدبیر )سهامی خاص( به شماره ثبت  "دهندهسرویس"منظور از  دهنده":سیسرو" ( 1-1
 است. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوییاز سوی  51-49-511 

 شود. یم یدهنده" بوده و با نظارت وی اداره و نگهدارسیت "سرویزات خطوط پرسرعت است كه تحت مالكیرساخت و تجهیشامل ز دهنده":سی"شبكه سرو ( 2-1
 شود. یدهنده" محسوب نم سیشبكه "سرو وست، جزیدهنده" نسینظارت "سرو یاار یت، اختیكه تحت مالك یزاتیكشور و تجه یرساخت شبكه مخابراتین، خطوط تلفن، زیساختمان مشترك یداخل یكش میس تبصره:

 "."مشترک یدر مرکز مخابرات توسط شركت مخابرات "دهندهسیسرو"شركت  تجهیزات با "مشترك"م یس ارتباط یرارقبر ":رانژه كردن" ( 3-1

انتقال . استکه غیرقابل انتقال به دوره بعد  " DSLسیدهنده" و "فرم درخواست سروسیطبق تعرفه "سرو ""دهندهسیسرو""مشترک" از "شبكه  اطالعاتی دریافتیهای بسته حجممجموع : "ترافیک دوره" ( 4-1
 .شود می محاسبهرایگان ترافیک ارسال،  .استدهنده" های افزوده شده از محل خرید، هدیه و ... مطابق فرم تعرفه "سرویسترافیک

 دهنده" و یا فرم تعرفه موجود است.( که انواع آن در سایت "سرویسECO) ( و سرویس اقتصادیART) ویژه سرویس ":سرویس" ( 5-1

 بیافتد.، هر کدام که زودتر اتفاق "( دورهآن )اتمام زمان "و یا  "دوره انتخابییافته به اختصاصترافیک استفاده کل " است از عبارت: "(ECO)دوره سرویس اقتصادی " ( 6-1

 "است.رسیده  "مشترک"و به تأیید  درج شده "DSLدرخواست سرویس فرم "در که  ،سرویسمدت اتمام ": عبارت است از "(ART)ویژه  دوره سرویس" ( 7-1

 .عبارت است از شناسه کاربری و رمز عبور"اکانت":  ( 8-1

 دارد که: بیان میداند و  می "مشترک" : 2 ماده

مطابق  "دهنده سیسرو"ق شبکه یاز طر ((shared) و اشتراکی غیر اختصاصیبه صورت  DSL فناوری اینترنت با استفاده از یشبکه جهاندسترسی به اتصال و  یبرقرارشده به وی ) ارایه سرویساز موضوع  ( 1-2
 .استبر روی خط تلفن اعالمی توسط خود بطور کامل آگاه ده است، ی"مشترك" رس ید و امضایی" ذكر شده و به تأDSLس یكه در فرم "درخواست سرو نامبردهبا نوع درخواست 

همچنین میزان  نیز در زمره آن گروه قرار دارد. "مشترک"شود و برداری میاین است که مقدار پهنای باند مشخصی توسط گروهی از مشترکین بصورت همزمان بهره سرویس: منظور از غیراختصاصی بودن 1 تبصره
 ها و وب سایت شاتل آورده شده به صورت حداکثر بوده است و بسته به شرایط خط مشترک راه اندازی می شود.که در فرم تعرفه دریافت و ارسال سرویس ها

خطوط پرسرعت  استفاده از"شرایط وزات یاد شده جزیاست تجه یهیتماس بگیرد. بد "دهندهسیسرو"تواند با  یره میو غ یزات اضافیتر، تجهیزات و لوازم اعم از مودم، اسپلید تجهیل به خریدر صورت تما :2تبصره
 ره جداگانه محاسبه و اخذ خواهد شد.یاندازی سرویس و غنه راهیزات، هزیتجه یل بهایمربوطه از قب یها نهیه هزیها" نبوده و كلداده

  .کندآن را نقدًا پرداخت  یبها باید "مشترک"، "دهندهسیسرو"د مودم از یدر صورت خر: 3تبصره
دارد هر زمان که اطالعات شخصی یا مالی . همچنین اعالم میسترا دارا )سند حاضر( "هاخطوط پرسرعت داده از استفادهشرایط " تیار قانونی برای پذیرشخو ا استسال تمام و یا بیشتر  71ایشان سن  ( 2-2

 دهد.اطالع می "دهندهسیسرو"به  به صورت کتبی درنگبیایشان تغییر کند 

بهای سرویس، پرداخت های مربوطه اعم از  یتولومسکلیه مورد استفاده قرار گیرد، وی یا بدون اجازه و با اجازه  ،و یا شخص دیگری "مشترک"توسط خود  چه، استول واستفاده از سرویس مس برای هرگونه ( 3-2
ق گرفته است عل، شخص متخلف و کسی که اکانت به وی ترگونه سو استفاده از اکانت مشترکدر صورت هبوده و  "مشترک"وی به عهده های مرتبط با اکانت برای تمام فعالیتجبران خسارات وارده و غیره 

 .کندتواند اقدام به قطع سرویس متخلف و مشترک  می "دهندهسیسرو"و صالح خواهند بود گویی به مقامات و مراجع ذی ملزم به جبران کلیه خسارات وارده و پاسخ

 فرصت اقدام کند. نیشده در اول ادی یمدارک قانون لیتحو یباشد، برا یبه مدارک ازیسرعت باال ن یدارا یها سیاستفاده از سرو یاگر برا کند یمشترک تعهد م ( 4-2

 .شودمیآغاز  اتصال به شبکهاولین با س نامبرده یسرو، "مشترک"توسط  "دهندهسرویس"و تایید صفحه نصب الکترونیکی  صورتجلسه نصب یامضاخ یاز تار ( 5-2

 ت و اعمال خواهد شد.یز رعاین 2-6 بندمفاد  سرویسدر خصوص زمان شروع  تبصره:
 شروع سرویس خواهد بود. یان هفته مبنایصورت پا نیر ایدر غ .ط را برای نصب و مراجعه کارشناس نصب آماده کندیك هفته پس از اعالم رانژه شدن خط تلفن، محیموظف است حداكثر ظرف مدت  ( 6-2

  کشی و غیره ندارد.، کابلو تجهیزات آن ، رایانه)دستگاه تلفن مرکزی(کشی داخل ساختمان، سانترال دهنده" هیچ گونه مسولیتی در قبال سیمسی"سرو: 1تبصره
       کشی و یا عدم حضور مشترک و غیره موجب پرداخت کابلکشی داخل ساختمان، سانترال )دستگاه تلفن مرکزی(، رایانه و تجهیزات آن، مراجعه مجدد کارشناس نصب به دلیل آماده نبودن سیم: 2تبصره  

 خواهد شد.  اندازی سرویس عالوه بر هزینه اولیه نصب و راه ی جداگانهی هزینه
هزینه  وارزش افزوده  مالیات، آبونمان مخابرات و سرویسهزینه  بابت "دهندهسیسرو"وب سایت  در طبق آخرین تعرفه را مبلغ هر دوره 2-1بند مندرج در  سرویسبرداری از قبل از آغاز بهرهموظف است  ( 7-2

 بپردازد.... و  (مازاد بر ترافیک مجاز مصرفامکان )در صورت  مصرف مازاد ترافیک دوره قبل

های  ای پرداخت نکرده باشد، در صورت تعیین هزینه ، تجهیزات،...( استفاده کرده اما هزینهIPچنانچه مشترک، بیش از مقدار یا زمان مجاز از خدمات ارایه شده از سوی شاتل )همچون ترافیک مصرفی،  :1 تبصره
آن  هیشاتل است و عدم امکان ارا یخدمات جانب وجز IPخدمات البته  .خواهد بود  های بعدی صدور صورت حساب(، موظف به پرداخت آن)حتی در دوره "سرویس دهنده"محاسبه شده از سوی 

 نخواهد کرد. دهنده سرویسرا متوجه  یتیمسوول
 به همان میزان خواهد بود. سرویساز  استفادهدر مهلت مقرر به هر میزان )یک یا چند ماه( به منزله تمدید مدت  سرویسبرداری از های بهرهپرداخت هزینه: 2تبصره 

سرویس را  ،اخطاریارسال یا  بدون اعالم قبلی و تواندمی "دهندهسیسرو"، (یا اتمام ترافیک دوره )ابتدای هر دورهدر موعد مقرر  "مشترک"از سوی  سرویس استفادههای پرداخت هزینه در صورت عدم :3 تبصره  
، سرویس یانداز نه راهیو پرداخت هز یاتصال مجدد منوط به موجود بودن امكانات فن یبرقرار .کندآوری و خط وی را از حالت رانژه خارج جمع درنگبی را "مشترک"پورت اختصاص یافته به قطع و 

 های معوقه است. های سرویس جدید و بدهی پرداخت هزینه
 های هزینهکل  ،در صورت تمایل به ادامه دریافت سرویسموظف است ، نامبرده ه باشدشدناز حالت رانژه خارج  یخط و وس، اقدام به پرداخت كل مبلغ دوره نکند یچنانچه "مشترك" پس از قطع سرو: 4تبصره 

 .کندرا پرداخت که معادل بهای استفاده از سرویس است، این مدت 
 .کندستفاده ا "دهندهسیسرو"های مورد تأیید متعهد است تنها از مودم "مشترک"همچنین  .کند یخوددار "دهندهسیسرو"شبكه  در یافزارو سخت یافزارهرگونه اختالل نرم جادیااز  باید ( 8-2

 ندارد.ر یغ هب كاًلا ی و جزئًا ار ،باشد افتهیص یتخص IP بسته به نوع سرویس "دهندهسیسرو"اگر توسط جمله  از ،اشتراك نیااز  یناشمرتبط  تو تعهداحقوق ه یكلو  ارایه شده سرویس یواگذارحق  ( 9-2

 .است عهده "مشترك"ه ب رمجازیغ و یرقانونیغهرگونه استفاده  مسؤولیت ."دهندهسیسرو" یموافقت كتب با مگر، کند یخوددار باید ینحو به اشخاص ثالث به هر یثانو سرویس ارایهو  شده ارایه سرویس مجدد فروش زا ( 11-2

را اعمال  یغاتیتبل یها هو نام Spamاز ارسال ناخواسته  یریجلوگ براین راستا اقدامات الزم یرده و در اك ینترنت خودداریا ناخواسته به ای خواسته و یغاتیتبل یها هو نام Spamارسال هرگونه  از باید ( 11-2
افراد، های عمومی و خصوصی و دسترسی بدون مجوز به اطالعات خصوصی ، ایجاد اختالل در سرویس"دهندهسیسرو شبکه"از هرگونه اقدام و تالش برای نفوذ به  شود میهمچنین "مشترک" متعهد  .کند

 .کندخودداری  ی داخلی و خارجی و استفاده سرویس سایر مشترکینهاها و سازمانشرکت

 مانده حق اشتراكیصورت مبلغ باق نیا در كند. یخوددار "مشترك"به ه خدمات یاراو از س یاقدام به قطع سروجانبه  كیبه صورت تواند  یم "دهندهسیسرو" نکند،تعهدات خود عمل  ك ازی به هر "مشترك"چنانچه  ( 12-2
در هر صورت  "دهنده سیسرو". است موظف به جبران آن "مشترك" ،مانده اشتراك باشد یش از باقیكه خسارات وارده ب یصورت دراست  یهیبد .شود یمو اخذ تعهد منظور  یفایمسترد نشده و به عنوان خسارت عدم ا

 .خواهد بود "مشترك"باشد به عهده وارد شده ه "مشترك" یاز ناح یبه هر شكلكه  یه خساراتیجبران كل .دارد یم ظخود محفو یرا براارسال اخطار بدهی و دریافت مطالبات معوقه و  یقانون یریگیحق پ

با شئونات  ریمغاو موضوعات خالف اخالق و  ها تیبه سا صورت وجود( كاربران شبكه خود )در یدسترس از یریجلوگ برای و کردهت یران و شرکت مخابرات را رعایا یاسالم ین جمهوریه قوانیکل باید ( 13-2
 .است "مشترك"بر عهده  یو كاربران تحت نظریا و  "مشترك"از استفاده  یناشو جبران تمامی خسارات وارده  یو قانون ، شرعییاخالق یهامسؤولیته یكلندد. كار ب اقدامات الزم را به یاسالم

 .شود یمارسال  "مشترك"اعالم شده توسط  یپست ینشان ایك یپست الكتروننشانی  روز قبل از آغاز آن دوره به)ده(  11هر دوره  حسابصورت ( 14-2

د خواهد بود. در صورت یدوره جدآغاز تا قبل از  "دهندهسیسرو"تعرفه آخرین موظف به پرداخت كل مبلغ هر دوره مطابق  (حساب در زمان مقررافت صورتیا عدم دریافت و یدر)"مشترك" در هر صورت  :تبصره
 کند.س "مشترك" یاقدام به قطع سرو و مخیر است تواندمی "دهندهسیسرو"عدم پرداخت به موقع، 

 .است Copyright وای، حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان افزارهای رایانهحمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمن یت قوانیبه رعا متعهد ( 15-2

مخابرات  ،رانژه شده باشد یاد شدهچنانچه خط ن صورت یر ایدر غ کند.اعالم  "دهندهسیسرو"موضوع را به و همچنین زمان ارایه سرویس خط تلفن )به خصوص در فاصله رانژه شدن( ت یمالكر ییتغاست قبل از  موظف ( 16-2
 خواهد بود. "مشترك"به عهده  به طور کاملآن  مسؤولیتكه  استس یسرو نشدن ن امر برقراریجه اینت نه انجام نخواهد داد.ین زمیدر ا یچ اقدامیگرداند و اگر رانژه نشده باشد ه یبرم یآن را به حالت عاد

 اعالم کند. "دهندهسیسرو"ره را به صورت کتبی به یس، تغییر نحوه پرداخت و غیر نوع سروییل تغیاست هر گونه درخواست خود از قب موظف ( 17-2

 الزامی است.  2-6بند  5باشد. در این خصوص رعایت تبصره کردهل دهد، مشروط به اینکه "مشترک" به کلیه تعهدات خود عمل ینترنت را در درگاه خروجی مودم "مشترك" تحویمتعهد است كه ا "دهندهسیسرو" ( 18-2

 .کندمیروز هفته تعهد  7ساعته و  49صورت  هرا ب "مشترك"به  )سند حاضر( "هاخطوط پرسرعت داده از استفادهشرایط "موضوع  یتلفنفنی  یبانیخدمات پشت "دهندهسیسرو" ( 19-2

)قابل دسترسی در  54/19/44کمیسیون تنظیم مقررات مورخ  577جلسه شماره  4% مطابق ضوابط مصوبه شماره 49به میزان متوسط ماهیانه " برقرار بودن شبكه خود در محدوده كشور را دهندهسیسرو" ( 21-2
 .کند وب سایت شاتل یا وب سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی( تضمین می

 .بود نخواهد "دهندهسیسرو"مورد تعهد  ،شبکه یزان برقراری، مباشدن "دهندهسیسرو"مورد تایید كه  کنداستفاده  یزاتیاز تجه "مشترك"چنانچه  تبصره:
و حل مشكل  ینسبت به بررس "دهندهسیسرو" ،اطالع دهد shatel.irVOC@موضوع را به آدرس  ههفتك یموظف است حداكثر ظرف مدت  ،2-21بند  تیبر عدم رعا یدر صورت بروز مشكل مبن ( 21-2

مشکالت پهنای باند ملی  ای و برگردانمانند کابل یمراكز مخابرات تمشكالبه علت  یچنانچه خراب اضافه خواهد كرد.سرویس  ارایهرا به مدت  2-21بند  در یاد شدهزان یمازاد بر م یاقدام و صرفًا زمان خراب
 افت.یش نخواهد یافزاسرویس  ارایهمدت  ،کندا "مشترك" در موعد مقرر آن را اعالم نیباشد و اد شده كمتر یزان یاز میا غیره بوده و و 

 است: ریمطابق ز رانیدر سراسر ا ADSL2پرسرعت + نترنتیا یها سیسرو یبرا ییویمقررات و ارتباطات راد میتنظ ونیسیکم 711شماره ( شاتل، بر اساس مصوبه SLAنامه سطح خدمات ) موافقت یپارامترها ( 22-2

 



07FR52/29 (#6065184) 16/08/59 2از  2صفحه:    
 

 میزان شرح پارامتر میزان شرح پارامتر
PLR 3%برای محاسبه حداکثر میزان مجاز  a پارامتر  12541 (CIRبرای محاسبه پهنای باند تضمین شده ) cپارامتر  

میلی ثانیه 531 (Latencyبرای محاسبه حداکثر میزان تاخیر مجاز ) bپارامتر  ساعت 74 خدمت (MTTR)میانگین زمان بازیابی یا تعمیر و برقراری مجدد    

 تماس بگیرد. "دهندهسیسرو"بخش پشتیبانی فنی  باو از طریق تلفن  کنداعالم  "دهندهسیسرو"ساعت به شرکت  23مدت ظرف حداکثر  cs@shatel.ir ارتباطی را از طریق پست الکترونیکیمشکالت باید  ( 23-2

. "مشترک" با امضای سند حاضر موافقت بی قید و شرط کندرا )به هر مدتی که الزم باشد( ضبط و نگهداری  "دهندهسیسرو"با شرکت"مشترک" کلیه مکالمات تلفنی مخیر است "دهندهسیسرو"شرکت  تبصره:
 دارد. انجام این امر اعالم میبا خود را 

شدن خط تلفن به  لیکابل برگردان، تبد اتی، عمل"مشترک"اعم از قطع خط  یآمده از طرف مخابرات استان شیدر صورت بروز مشکالت پ سیسرو هینسبت به ارا یتواند تعهد ینم "دهنده سیسرو"متاسفانه  ( 24-2
 ایو ... و  رساختیوابسته، شرکت ارتباطات ز یمخابرات یها شرکت ریو سا رانیشرکت مخابرات ا یها داده لو انتقا یمخابرات یها بروز اشکال و اختالل در شبکه نیو ... و همچن ینور بریف ای PCMحالت 

 زلزله، طوفان و ... داشته باشد. ل،یسمترقبه مانند ریغ یعیو بروز حوادث طب یجهان نترنتیاختالل در ا

 .د شدجبران خواهآن  ارایهو افزودن به مدت س یسرو ارایهق یاز طرو تنها هر نوع خسارت وارده به "مشترك" صرفًا  ( 25-2

 شد. انجام خواهد ،اعالم شده"  DSL سیدر "فرم درخواست سروكه  یو یپست یا نشانیك یپست الكترون نشانیق یاز طر مانند آنهاو  دورهحساب شامل صورت "مشترك"با  "دهندهسیسرو" مکاتباته یكل ( 26-2
در صورت بروز  بود. اطالع به "مشترك" خواهدبه منزله اد شده ی هایینشاناز یک  هرو اطالع به بوده  "مشترك"آن به عهده  یها مسؤولیته یكل نباشد حیصحه شده یارا یها ینشانك از یهر كه  یدر صورت

 .است "مشترك"جبران آن به عهده  مسؤولیتهر نوع خسارت 

 رسانی برای انجام این تغییرات بر عهده مشترک است. در صورت تغییر اطالعات رابط مشترکین حقوقی، وظیفه اطالع تبصره:

قبول و  "مشترك" یدرخواست كتبمنوط به س یسرو تغییر .خواهد بود بعددوره  یکاهش آن در ابتدا یول ،است ریپذ هر زمان امکان در (ART) ویژه هایانواع سرویس س دریسرو افزایش سرعت ( 27-2
 .کندد را پرداخت یس جدیسرو ینهیهز ،خ ارتقایاز تار قبل موظف است "مشترك"خواهد شد. آغاز  یفناز زمان اقدام واحد د یس جدی. سرواست" دهنده سیسرو"

تواند اقدام به لغو سرویس جاری  نامبرده می ، سرویسفوری به تغییر  "مشترك"در صورت نیاز لذا  نیست پذیراتمام دوره سرویس امکانقبل از ( ECO)اقتصادی  یهاسرویس برای انواع سرویس تغییر ( 28-2
 .کندباید سرویس جدید تهیه  "مشترك" و رفتهسرویس دوره جاری از بین پس از آن  دندهنده" اعالم کقید و شرط خود را کتبًا به "سرویس و رضایت کامل و بی کرده

 تر به باالتر ارتقا داشته باشد.تواند از سرویس پایین"مشترك" می ،با پرداخت هزینه مابه التفاوت و توافق طرفین، سرویس اقتصادی یکسان باشد دوحالتی که دوره  تنها در تبصره:
 .کندها را محدود یا مسدود پروتکلبه پورت یا  "مشترک"های برخی دسترسیتواند به صالحدید خود، در راستای حفظ امنیت شبکه، می "دهندهسیسرو" ( 29-2

DSL Plans 

UDP Port TCP Port 

69 (incoming) 53 (incoming) 23 (incoming) 22 (incoming) 19 to 21 1 
161 to 162 (incoming) 135 445 135 to 139 80 (incoming) 25 

-------------------- ---------------- 4444 1720 (incoming) 1433 to 1434 593 
میزان خسارت را شرکت  ملزم به جبران آن خواهد بود. "مشترك" ،شود "دهندهسیسرو"مستقیم خسارتی متوجه شرکت ، بطور مستقیم یا غیر"مشترك"در اثر عدم رعایت این شرایط از سوی  چنانچه ( 31-2

 کند. ر هر مرجعی از خود سلب و ساقط میضمن عقد خارج الزم حق هرگونه اعتراض به آن را د "مشترك"کند و تعیین می "دهندهسیسرو"

اقدام شود. در غیر  سرویستا نسبت به قطع داده اطالع  "دهندهسیسرو"، باید مراتب را به شرکت کندبه هر دلیلی اقدام به تخلیه آنجا  باشد و سرویساز  استفادهمستاجر محل "مشترک" که  در صورتی ( 31-2
 و در هر صورت نامبرده پاسخگو خواهد بود.بوده  "مشترك" اشخاص ثالث، پرداخت بهای وجوه مربوطه، سواستفاده از سرویس و غیره به عهده استفادهها اعم از  مسؤولیتکلیه  این صورت

نیاز به هماهنگی و یا را، در چارچوب قوانین و مقررات کشور و تصمیمات مراجع ذیصالح، بدون )سند حاضر(  "هاخطوط پرسرعت داده از استفادهشرایط "مفاد هر یک از حق تغییر  "دهندهسیسرو" شرکت ( 32-2
 .کنددرخواست کتبی انصراف از سرویس تواند اقدام به میدر صورت عدم پذیرش تغییرات و شرایط جدید  داشته و "مشترك" "مشترك"جلب موافقت 

 (، ندارد.حاضر )سند "هاخطوط پرسرعت داده از استفادهشرایط "در قوانین و مقررات موثر بر رات یتغی نهادهای دولتی و اداری و ی در قبال تصمیمات مراجع قضایی ومسؤولیت "دهندهسیسرو"شرکت  ( 33-2

موظف است بانك  (ISP) رسا 5-4-71) .کندای عمل رسانی رایانههای اطالعپیرامون شبکهنامه شورای عالی انقالب فرهنگی آیین "ب" بخش 5-4-71ف است مطابق بند لمک "دهندهسیسرو" شرکت ( 34-2
 وزارت فناوری و اطالعات قرار دهد.( یقابل دسترس یون راهبردیسیوابط مصوب كمضكاربران خود را مطابق  ینترنتیا یهاتیفعال

 ،سرویس ارایهکه در صورت عدم تمدید مدت داده است  اذن کامل واجازه  "دهندهسیسرو"به شرکت " DSLسرویس  فرم درخواست"و  "هاخطوط پرسرعت داده از  استفادهشرایط "با امضای  "مشترک" ( 35-2
 امضای مدارک مذکور به منزله رضایت بی قید و شرط است. کند.اقدام رانژه خط تلفن وی آوری نسبت به جمع اسًاتواند ر می "دهندهسیسرو"شرکت 

ها اطالع حاصل  ( از آخرین تعرفه سرویسو غیره جدیددوره فاکتور پیش، رویت www.shatel.ir وب سایت رسمی شاتلمراجعه به های مقتضی )دوره موظف است به روشهر قبل از ابتدای  "مشترک" ( 36-2
 )سند حاضر( "هاخطوط پرسرعت داده از استفادهشرایط "کلیه مفاد منزله تایید و قبول  . بدیهی است پرداخت بهای دوره بهکندو در صورت موافقت و قبول تعرفه، اقدام به پرداخت وجه آن دوره  کرده

 داشت.نخواهد نسبت به آن شده و نامبرده حق هیچ گونه ادعا و اعتراضی  محسوببرای دوره جدید 

" انجام DSLدر "فرم درخواست سرویس  "مشترک"" که از طریق وب سایت رسمی و یا از پست الکترونیکی اعالمی هاخطوط پرسرعت داده از استفادهشرایط " موظف است در صورت تغییر در "مشترک" ( 37-2
 خودداری خواهد کرد. "مشترک"سرویس به  ارایه" از دهندهدر غیر اینصورت "سرویس .کندارسال  دهنده""سرویسو برای  کردهامضا  بعد آن را مجددًادوره شروع خواهد شد قبل از 

 سرویس ایجاد نخواهد کرد. ارایهصرف پرداخت وجه حقی برای "مشترک" در  تبصره :
ملزم به شد که  خواهد و غیرههای اداری، آبونمان مخابراتی هزینه منصرف شود شامل کسر نظر از درخواست سرویس مورد )تا قبل از درحال استفاده شدن( قبل یا بعد از رانژه"مشترک" در صورتی که  ( 38-2

  .شود اعالم میبه نامبرده  انصراف از سرویسدهنده" خواهد بود که زمان  "سرویسپرداخت آن طبق محاسبات 

 .کندخودداری  "مشترک"هر زمان که بخواهد بدون مراجعه به هیچ مرجعی از ادامه ارایه خدمات به تواند  می "دهندهسیسرو" ( 39-2

یات ارزش ل "مشترک" به انصراف از سرویس، بهای مدت زمان مصرف سرویس، آبونمان مخابراتی، مالیتواند نسبت به انصراف از دریافت سرویس اقدام کند. در صورت تما یم ی"مشترك" صرفًا با اعالم كتب ( 41-2
 شود. میاست، اخذ  کردهو تحویل  ارایهدهنده" که درخواست کتبی انصراف را به "سرویس ای انهماهیدوره ان یشروع دوره تا پا یافزوده و غیره را از ابتدا

 گونه وجهی به "مشترک" مسترد نخواهد شد.  هیچ، 2-24آمده موضوع بند  در صورت مشکالت پیش .نیستپذیر  ( انصراف از سرویس به هیچ وجه امکانECOبرای سرویس اقتصادی ) :1تبصره 
 ط یاد شده فوق حداقل پانزده روز پس از قطع سرویس وی انجام خواهد شد.یت کلیه شرایتسویه حساب با مشترک ضمن رعا: 2تبصره 

انیدازی   نصیب و راه هزینه واقعیی سیرویس،   التفاوت  ، مابهانصراف دهددوره خود  سررسیدقبل از پایان یافتن بخواهد  مشترک و فروش صورت گرفته باشدهای  جشنوارهدر بازه زمانی  درصورتی که خرید :3 هتبصر
  هد شد.دهنده دریافت خوا توسط سرویسهزینه پرداخت شده در جشنواره، با  و ... تتجهیزا

 که: کند"مشترک" اقرار می : 3 ماده

 ست.بخش "ب" آن مطلع بوده و متعهد به رعایت آنها 1ه مندرجات بند ژبه وی یا انهیرا یرسان العاط یها هنگی در خصوص شبكهفراز مفاد مصوبات شورای عالی انقالب  ( 1-3

 :شده مرتکب آنها نخواهد شد ارایهموارد زیر مطلع است و هرگز با استفاده از خدمات  ممنوعیتاز  ( 2-3

 ها و غیره.ستمیو محرمانه و تالش در جهت شكستن قفل و رمز س یالعات خصوصرمجاز به مراكز دارنده اطینه نفوذ غهرگو ( 1-2-3

 .آنها ییا كاهش كارایاز كار انداختن و  یگران براید ینترنتیو ا یرسان العهرگونه حمله به مراكز اط ( 2-2-3

 .گران تعلق داردیدر حال گذر در شبكه كه به د یالعاتاط یها بسته یانجام شنود و بررس یهرگونه تالش برا ( 3-2-3

 .یا سایرین "دهندهسیسرو"دن شبکه شرکت اسکن کر ( 4-2-3

 (HOSTINGاندازی سرویس میزبانی اینترنتی)استفاده از خدمات برای راه ( 5-2-3

 غیرعمومی. اطالعاتهرگونه  کسب جهت "دهندهسیسرو"شرکت  نفوذ در کارکنانهرگونه تالش برای  ( 6-2-3

 ای و اینترنتهای رایانهنامه مربوطه، و سایر جرایم با استفاده از شبکهای و آیینافزارهای رایانهپدیدآورندگان نرمقانون حمایت از حقوق  ارتکاب جرایم مندرج در قانون تجارت الکترونیکی، ( 7-2-3

 .برای خدمات خاص "دهندهسیسرو"های تخصیص داده شده از شرکت آدرس IP دیگر به غیر از  IPهایاستفاده از آدرس ( 8-2-3

 .Voice Terminationانجام  ( 9-2-3

 .استصحیح  ،شودامضا میتوسط وی   "DSLفرم درخواست سرویس "اطالعاتی که در  ( 3-3

بدیهی  .كند پرداخترا تقبل و  دیجد یها متیط و قیشراتواند می "مشترک" ،رهیو غ ها متیش قی، افزا"دهندهسیسرو"ر تعرفه ییات، عوارض، تغیش مالیافزان و مقررات، یقواندر ر ییتغهرگونه در صورت  ( 4-3
 خواهد کرد. سرویس ارایهعدم دهنده" به صورت یک جانبه اقدام به "سرویس است که در صورت عدم پذیرش شرایط جدید از طرف مشترک

نیز ممکن است قطع شود و در این شرایط،  دهنده" سدر صورت قطع خط تلفن مشترک یا بروز اختالل از سوی مرکز مخابراتی )به دلیل بدهی، کابل برگردان و یا ....( سرویس اینترنت شرکت "سروی ( 5-3
 دهنده" نخواهد بود." مسؤولیتی از این بابت متوجه "سرویس

و مستوجب مسؤولیت  ای متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم کند ممنوع بوده های رایانه ها یا سیستم ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده فروش، انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا داده ( 6-3
 میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد. 41روز تا یک سال و پرداخت جزای نقدی از پنج تا  45کیفری حبس از 

به مشترک تا زمان اعالم  سیسرو لیتحودر سازمان ثبت احوال نباشد،  شانیدرج شده ا یتی/ شناسنامه(،  مطابق با مشخصات هویکارت مل ریاعالم شده توسط مشترک )تصو یتیچنانچه مشخصات هو ( 7-3
 .متوقف خواهد بود حیاطالعات صح

 تواند:می "دهندهسیسرو" : 4 ماده

 .کندتواند بدون اعالم قبلی و بدون رجوع به مراجع قضایی یا اداری، اقدام به قطع خدمات می "دهندهسیسرو"شرکت  ،"مشترک"در صورت عدم رعایت تمام یا بخشی از این شرایط از سوی  ( 1-4

و تعرفه و ... پیوست بوده و نامبرده در قبال شرکت  "DSLفرم درخواست سرویس "و  )سند حاضر( "هاخطوط پرسرعت داده استفاده ازشرایط " به کلیه مفاد "مشترک"متعهد شدن به منزله سند محتویات این 
به  "DSLسرویس امضای فرم درخواست "است و  کردهکلیه مفاد آن را مطالعه و درک نامبرده و  شدهتحویل "مشترک" به های مذکور فرم ست.ملزم به رعایت تمامی موارد مذکور در آنها "دهندهسیسرو"

 .کندانتظامی یا اداری استفاده  مجاز است در مواقع ضروری از آن به عنوان قرارداد در مراجع قضایی، "دهندهسیسرو"شود و شرکت محسوب میسند حاضر منزله پذیرش شرایط مندرج در 
 امضا و مهر                                       نام مشترک  
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