
WiMAX / TD-LTE قرارداد تأمین دسترسی به اینترنت پرسرعت بی سیم با فناوری

ماده  1( تعاریف

TD-LTE: فنــاوری اینترنت بی سیـــم نســــل 4.5 ثابــت )این کلمــه از حـــروف اول واژه هــای عبـارت  

 Time division- Long Term Evaluation گرفته شده است(.
 کمیسیون: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات .

 سازمان: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی.

.TD-LTE شرکت: شرکت ارتباطات مبین نت، ارایه دهنده ی خدمات اینترنت پرسرعت بی سیم با فناوری 

 مشــترک: عبــارت اســت از هــر شــخص حقیقــی/ حقوقــی کــه پــس از ثبت  نــام و پذیــرش مفاد قــرارداد مشــترکین، به شــبکه  
TD-LTE  مبین نــت دسترســی داشــته و بــه ایــن شــبکه متصــل اســت. بــه دیگــر بیــان مشــترک شــخصی اســت کــه مــودم و 

تجهیــزات را از مبین نــت تحویــل گرفتــه و ســرویس مذکــور تحــت نــام و مشــخصات وی ثبــت  نــام شــده اســت.
 قرارداد: قرارداد حاضر متضمن مفاد و شرایط مورد قبول است که توسط شرکت و مشترک امضا شده است.

 عوامــل مجــاز ثبــت نــام  TD-LTE: اشــخاص حقیقــی/ حقوقــی طــرف قــرارداد مبین نــت در نقــاط مختلــف کشــور 
ــد. ــت را انجــام می دهن هســتند کــه عمــل ثبــت نــام TD-LTE مبین ن

 عوامــل مجــاز فنــی: اشــخاص حقیقــی /  حقوقــی طــرف قــرارداد مبین نــت در نقــاط مختلــف کشــور کــه کارشناســان فنــی 

تأییدشــده ی آن هــا، عملیــات بررســی مــکان، نصــب و رفــع اشــکال را انجــام می دهنــد.
 عوامــل نصــب TD-LTE: اشــخاص حقیقــی/ حقوقــی طــرف قــرارداد مبین نــت در شــهرهای تحــت پوشــش TD-LTE کــه 

عملیــات بررســی مــکان، نصــب و تحویــل ســرویس TD-LTE مبین نــت را انجــام می دهنــد. 

 عوامــل ثبت نــام TD-LTE: اشــخاص حقیقــی/ حقوقــی طــرف قــرارداد مبین نــت در نقــاط مختلــف کشــور کــه خدمــات 

مرتبــط بــا ثبــت نــام TD-LTE مبین نــت را انجــام می دهنــد.
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ــه  ــای TD-LTE، ISP، ISDP، Wi-Fi و VOIP در کلی ــده پروانه ه ــت دارن ــات مبین ن ــرکت ارتباط ــن ش ــرارداد فی مابی ــن ق ای
اســتان های کشــور از ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی به شــماره ثبــت 335363 و کــد اقتصــادی 4617-7194-

4113  بــه آدرس تهــران، ابتــدای خیابــان مطهــری ، پــاک 377  کــد پســتی 1595713463 و شــماره تمــاس 83868)021( و 
)شــخص حقیقــی( آقــای/ خانــم  .................................................. دارای شناســنامه شــماره ................................. بــا کــد ملی ......

ــد ............................................  ............................................................... صــادره از .......................................... فرزن
بــه آدرس ............................................................................................................................................................................................ 

کد پستی .............................................. و شماره تماس .............................................. به شرح زیر منعقد می گردد. 
)شــخص حقوقی( شــرکت/ موسســه/ ســازمان/ اداره .................................................. ثبت شــده تحت شــماره .......................................

 و کــد اقتصــادی ....................................... و شناســه ملــی ...................................... بــه شناســه ملــی ............................................. 
بــه نشــانی ....................................................................................................................................................................................... 
ــا نمایندگــی آقــای/ خانــم کدپســتی .................................................. و شــماره تمــاس ........................................................ و ب

 ............................................... دارای شناســنامه شــماره .................................................. با کد ملــی ......................................صادره 
از ............................. فرزنــد .................................. بــه ســمت ................................................ بــه شــرح زیــر منعقد می گردد.

مقدمه

شــرکت ارتباطــات مبین نــت، شــرایط و ضوابــط ذکــر شــده در ایــن ســند را تنظیــم و بــه تأییــد ســازمان تنظیــم مقــررات و 
ارتباطــات رادیویــی ایــران رســانده اســت. 
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 مودم TD-LTE: عبارت است از تجهیزاتی که امکان دسترسی به خدمات شبکه TD-LTE را فراهم می نماید.
ــی ســیم کارت و شــماره  ــت مشــترک کــه حــاوی شــماره شناســایی بین الملل ــه هوی ــارت اســت از قطع ــیم کارت : عب  س
اختصاصــی مشــترک اســت کــه پــس از فعــال شــدن آن توســط مبین نــت بــه مشــترک کــه در حــال اســتفاده از تجهیــزات پایانه 

اســت اجــازه می دهــد بــه خدمــات شــبکه دسترســی پیــدا کنــد.
 تجهیــزات ســمت مشــترک )CPE(: تجهیــزات مــورد نیــاز مشــترک بــرای برقــراری ارتبــاط بــا شــبکه ی شــرکت 

.TD-LTE ــاوری ــای فن بر مبن
 شناســه اشــتراک TD-LTE : عبــارت اســت از یــک کــد 12 رقمــی کــه بعــد از فعال ســازی ســرویس TD-LTE در اختیــار 
 TD-LTE مشــترک قــرارداده می شــود و مشــترک از طریــق ایــن کــد می توانــد وارد حســاب کاربــری خــود در صفحــه مشــترکین

بــه آدرس my.mobinnet.ir شــده و یــا از خدمــات پشــتیبانی و ســایر خدمــات مشــترکین TD-LTE مبین نــت اســتفاده نمایــد.
 ثبــت نــام : عبــارت اســت از تکمیــل فــرم ثبــت نــام بــه طریــق الکترونیکــی، فیزیکــی یــا هــرروش دیگــری کــه مبین نــت 
تعییــن می کنــد . اطاعــات مــورد نیــاز جهــت درج در ایــن فــرم در هر زمــان بــه صاحدیــد شــرکت مبین نــت تعییــن می گــردد 

و ارائــه ایــن اطاعــات و پرداخــت هزینه هــای مربــوط پیش شــرط فعال ســازی اســت.
 فــرم ثبــت نــام : عبــارت اســت از فــرم درخواســت یــا ثبــت نــام کــه در هنــگام ثبــت نام توســط مشــترک یــا نماینــده قانونی 

وی تکمیــل می گــردد.
 دوره  اشتراک: مدت زمان توافق شده برای ارایه ی خدمات به مشترک توسط شرکت.

 حق اشتراک: هزینه ی خدمات  موضوع قرارداد بر مبنای تعرفه ی مصوبه کمیسیون در زمان انعقاد قرارداد.

 ترافیک دوره ی اشتراک: مجموع حجم تبادل بسته های اطاعاتی ارسالی و دریافتی در دوره ی اشتراک.
 شــبکه: بســترهای ارتباطــی مهیــا شــده توســط شــرکت ارتباطــات مبین نــت از نقطــه ی انتهایــی ســمت مشــترک تا هســته ی 

مرکــزی شــرکت اســت کــه از آن جــا مشــترک بــه زیرســاخت های ارتباطــی کشــور و دنیــا متصــل می شــود.
 نقطــه مــورد تقاضــای مشــترک: محلــی که مشــترک حقیقــی/ حقوقی بــرای اولیــن بــار خدمــات مرتبــط بــا TD-LTE را فعال 

می نمایــد و در زمــان ثبــت نــام محــل مذکــور را بــه عنــوان محــل اقامــت خــود ذکــر نمــوده اســت.
 بسته های اطالعاتی: اطاعاتی که درون شبکه در قالب و اندازه های مشخص جابه جا می شوند.

 خدمــت پیش پرداخــت: بــه خدمتــی گفتــه می شــود کــه ارایــه ی آن مشــروط بــه پرداخــت قبلــی هزینــه ی مربوطــه توســط 

مشــترک اســت.
 خدمــت اینترنــت پرســرعت محــدود: بــه خدمتی گفته می شــود کــه در آن، مشــترک در مــدت زمانی مشــخص مجاز به اســتفاده 

از حجم اطاعات مشــخصی اســت.
 مانــده ی ترافیــک: در خدمــت اینترنــت پرســرعت محــدود، بــه حجــم مشــخصی از اطاعــات گفتــه می شــود کــه مشــترک 

نتوانســته اســت در مــدت زمــان تعییــن شــده اســتفاده کنــد.
 اتــالف بســته ها: در زمــان وجــود هرگونــه اشــکال، تعــدادی از )یــا همــه ی( بســته های اطاعاتــی ارســالی بــه مقصــد نمی رســند. 

بــه ایــن رخــداد در اصطــاح، اتــاف بســته ها گفتــه می شــود. 
 درگاه شــبکه ی تجهیــزات مشــترک: تجهیــزات ســمت مشــترک )CPE( درگاه هــای گوناگونی دارند که مشــترک بــا اتصال 

کابــل بــه یکــی از آن هــا می توانــد بــه شــبکه ی مبین نــت متصــل شــود. 
 آدرس IP: آدرس پروتــکل اینترنــت، برچســب عــددی اســت کــه بــه تجهیزاتــی در شــبکه هــای رایانــه ای اختصــاص پیــدا 
می کنــد و بــه منظــور اتصــال بیــن گره هــای شــبکه )Nodes( اســتفاده می شــود و در هــر بــار اتصــال مشــترک بــه شــبکه ی 

ــه او اختصــاص داده می شــود. ــت ب ــه شــکل غیرثاب ــه طــور خــودکار و ب ــت، ب مبین ن
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 IP :IP static ثابــت یــک نشــانی IP منحصربه فــرد را بــه دامنــه ی ســرور یــا فضــای آن ســرور اختصــاص می دهــد کــه 
همیشــه ثابــت اســت و در اتصال هــای مــداوم بــه شــبکه تغییــر نخواهــد کــرد.

ماده  2( موضوع قرارداد

موضــوع ایــن قــرارداد عبــارت اســت از ارایــه ی خدمــات دسترســی بــه اینترنــت پرســرعت بی ســیم بــا مشــخصات درخواســت 
شــده در فــرم اشــتراک، بــر روی بســتر ارتباطــی بی ســیم بــا فنــاوری TD-LTE توســط شــرکت بــه مشــترک.

ماده  3( مدت زمان قرارداد

مــدت زمــان ارائــه خدمــات ............ و بــر اســاس مــاه شمســی بــوده و بــا اولیــن اتصــال بــه شــبکه مبیــن نــت بــر حســب 
ســاعت شــروع مــی شــود .

1. در صــورت اتمــام دوره ی اشــتراک یــا مصــرف ترافیــک، ادامــه ی خدمات دهــی مشــروط بــه تمدیــد اشــتراک و پرداخــت حــق 
اشــتراک جدیــد خواهــد بــود. پرداخــت هزینــه ی خدمــات درخواســتی موضــوع قــرارداد توســط مشــترک بــه معنــای درخواســت و 
رضایــت وی بــرای تمدیــد اســت کــه متناســب بــا هزینــه ی دریافتــی از مشــترک و یــا بــا توافــق وی، توســط شــرکت تمدیــد 

می شــود. الزم بــه توضیــح اســت »مانــده ی ترافیــک« دوره ی قبــل بــه دوره ی اشــتراک جدیــد انتقــال نمی یابــد.
2. چنان چــه مشــترک حداکثــر تــا پایــان دوره نســبت بــه پرداخــت حــق اشــتراک دوره بعــدی اقــدام نکنــد، خدمــات ارایه شــده به 
مشــترک به طــور موقــت تــا هفــت روز قطــع خواهــد شــد و مشــترک می توانــد در ایــن مــدت بــا پرداخــت هزینه هــا نســبت بــه 
تمدیــد اشــتراک خــود اقــدام نمایــد. در غیــر ایــن صــورت، تمدیــد مجــدد اشــتراک منــوط بــه وجــود امکانــات فنی به تشــخیص 

شــرکت و پرداخــت کلیــه ی هزینه هــای اولیــه مشــابه مشــترک جدیــد خواهــد بود.
ــار  ــه ظرفیت هــای شــبکه طرح هــای تمدیــد را در اختی ــا توجــه ب 3. شــرکت درجهــت افزایــش رضایت منــدی مشــترکین و ب
مشــترکین قــرارداده اســت و ممکــن اســت بنــا بــه صاحدیــد و یــا بــا توجــه بــه محدودیت هــای شــبکه ارائــه هریــک از طرح ها 

را متوقــف نمایــد، لــذا شــرکت هیچ گونــه تعهــدی در ادامــه ارائــه ایــن خدمــت نــدارد.
4. در صورتی کــه  شــرکت بــه هــر دلیــل تصمیــم بــه عــدم تمدیــد دوره ی اشــتراک داشــته باشــد، مراتــب را بــه مشــترک )به طور 

کتبــی و یــا الکترونیکــی( اعام خواهــد کرد. 
تبصره1:پــس از اتمــام مــدت زمــان قــرارداد، امــکان تمدیــد قــرارداد بــا توافــق طرفیــن در ســامانه فــروش  بــه صــورت دوره 

ای و بــر اســاس شــرایط و ضوابــط جدیــد تمدیــد میگردد.)آخریــن نســخه قــرارداد در ســامانه CRM  موجــود مــی باشــد (
تبصره2:شــرکت حداکثــر ظــرف مــدت 48 ســاعت پــس از درخواســت مشــترک و اعــام آمادگــی تحویــل ســرویس بــه 
مشــترک، ســرویس را بــه صــورت حضــوری نصــب،راه اندازیــو دایرکــرده و تحویــل میدهــد و شــرکت متعهــد  اســت شــروع 

قــرارداد را از تاریــخ امضــاء صورتجلســه نصــب توســط مشــترک محاســبه نمایــد.
تبصره3:هشــدار پایــان زمــان دوره ســرویس طبــق قــرارداد حداقــل 3 روز قبــل از اتمــام زمــان پایــان دوره  توســط شــرکت 
بــه صــورت پیامــک بــه مشــترک اطــاع رســانی مــی شــود و در صــورت عــدم درخواســت تمدیــد از ســوی مشــترک تــا 72 
ســاعت پــس از پایــان مــدت زمــان قرارداد.قــرارداد فــی مــا بیــن پایــان یافتــه   شــده و ســرویس جمــع آوری مــی شــودو را 

انــدازی مجــدد ســرویس مشــمول زمــان و شــرایط جدیــد خواهــد بــود. 
تبصره4:درصورتــی کــه نماینــده شــرکت در زمــان مقرر،جهــت تحویــل خدمــات در محــل حاضــر نشــود، مشــترک مــی 
بایســت نســبت بــه اعــام موضــوع از طریــق شــماره تمــاس 1575اقــدام نمایــد. درصــورت اثبــات ادعــای مشــترک، مبیــن 
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نــت موظــف اســت  ضمــن اســترداد هزینــه نصــب اخــذ شــده بــه مشــترک نســبت بــه دایــری و تحویــل خدمــات حداکثــر تــا 
48 ســاعت بعــد اقــدام نمایــد.

ماده  4( مبلغ و نحوه پرداخت

1. کلیــه ی هزینه هــای مربــوط بــه راه انــدازی ســرویس TD-LTE ، طبــق مندرجــات وب ســایت شــرکت ارتباطــات مبین نــت 
بــه نشــانی www.mobinnet.ir  و در چارچــوب مصوبــات کمیســیون می باشــد.

2. تعرفه هــای مصــوب کمیســیون بــدون در نظــر گرفتــن مالیــات و عــوارض متعلقــه می باشــد و برابــر ضوابــط و مقــررات از 
حــق اشــتراک ایــن قــرارداد مالیــات مطابــق قوانیــن و مقــررات از مشــترک اخــذ می گــردد و مشــترک متعهــد اســت آن را بــه 

موقــع پرداخــت نمــوده و در صــورت تاخیــر شــرکت مســئولیتی در خصــوص مــدت زمــان قطعــی نخواهــد داشــت .
3. شــرکت درجهــت افزایــش رضایتمنــدی مشــترکین و بــا توجــه بــه ظرفیت هــای شــبکه ســاعات رایــگان اینترنــت شــبانه را 
در اختیــار مشــترکین قــرارداده اســت و ممکــن اســت بنــا بــه صاحدیــد و یــا بــا توجــه بــه محدودیت هــای شــبکه ســاعات 

شــبانه رایــگان تغییــر یابــد لــذا شــرکت هیچگونــه تعهــدی در ادامــه ارائــه ایــن خدمــت نــدارد.
4. نظــر بــه اینکــه مــودم بــه صــورت امانــی در اختیــار مشــترک قــرار داده شــده اســت، مبلــغ 110 هــزار تومــان بــه عنــوان 
ودیعــه نــزد شــرکت ارتباطــات مبیــن نــت نگهــداری مــی شــود کــه رســید مبلــغ مذکــور توســط کارشــناس نصــب همزمــان 

بــا تحویــل ســرویس بــه مشــترک ارائــه مــی گــردد.

ماده  5( تعهدات شرکت

1. شــرکت حداکثــر 3 روز کاری پــس از دریافــت مــدارک و مبلــغ قــرارداد نســبت بــه فعال ســازی خدمــات مــورد نیــاز مشــترک 
اقــدام می  کنــد. اگــر پــس از دریافــت مبلــغ از مشــترک مشــخص شــد کــه بــا در نظــر داشــتن متغیرهــای قــدرت و کیفیــت 
ســیگنال، اساســاً امــکان ارایــه ی خدمــات TD-LTE بــا کیفیــت مطلــوب در نقطــه ی مــورد تقاضــای مشــترک فراهــم نیســت، 
کل مبلــغ پرداختــی پــس از ارائــه فاکتورفــروش خدمــات ظــرف مــدت زمــان 10 روز کاری پــس از تحویــل مــودم بــه شــرکت 
یــا نماینــده ی معرفــی شــده از طــرف شــرکت، به طــور کامــل بــه مشــترک مســترد خواهــد شــد. بدیهــی اســت در صــورت بــروز 
هرگونــه عیــب یــا نقــص در مــودم تحویــل داده شــده، مشــترک موظــف بــه جبــران خســارت طبــق اعام شــرکت اســت و حق 

هرگونــه ادعایــی را در ایــن خصــوص از خــود ســاقط می کنــد.
 تبصــره: فرآینــد دریافــت مــدارک بــرای ارایــه ی خدمــات اینترنــت و هم چنین مبلــغ مــودم و طــرح درخواســتی، از طریق عامل 

فــروش / نصــب معتبــر شــرکت انجام می شــود.
تبصــره: عامــل فــروش /  نصــب موظــف اســت بعــد از انجــام ثبــت نــام و دریافــت وجــه فاکتــور فــروش خدمــات را به مشــتری 

ارائــه نمایــد و در غیــر ایــن صــورت مشــترک بایــد در خصــوص دریافــت فاکتــور اقــدام نمایــد .
2. شــرکت متعهــد اســت ضمــن محرمانــه دانســتن کلیــه ی اطاعــات شــخصی مشــترک از افشــای آن هــا نــزد اشــخاص ثالث 
خــودداری کنــد. بدیهــی اســت ایــن بنــد شــامل مــواردی کــه درخواســت ارایــه ی اطاعــات از طــرف مراجــع قضایــی، امنیتــی و 
فعالیت هــای صرفــا نظارتــی ســازمان، مطابــق مصوبــات کمیســیون و پروانــه باشــد، نشــده و شــرکت هیچ گونــه اعتراضــی را در 

ایــن خصــوص از مشــترک نخواهــد پذیرفت.
3. شــرکت متعهــد اســت متوســط دسترســی مشــترک بــه خدمــات را بــه میــزان بیش تــر از 98 درصد تضمیــن کنــد و در صورت 

بــروز هرگونــه اشــکال یــا قطــع ارتباط، موظف اســت چارچــوب موافقتنامــه ســطح خدمــات )SLA( را رعایــت نماید.
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تبصره: شرکت متعهد به ارایه خدمات موضوع قرارداد صرفا در آدرس ذکر شده در ماده 2 است.
4. فهرســت تعرفــه مربــوط بــه اســتفاده از خدمــات  TD-LTE در صــورت حســاب ارایــه شــده بــه مشــترک درج شــده اســت و 

مشــترک می توانــد بــا مراجعــه بــه نشــانی my.mobinnet.ir از آخریــن وضعیــت حســاب TD-LTE آگاه شــود. 
ــا شــماره  تلفــن 1575 به طــور 24 ســاعته و در 7 روز هفتــه پاســخ گوی مســایل و مشــکات  5. مرکــز پشــتیبانی مبین نــت ب
مشــترکان اســت و در صــورت بــروز هرگونــه قطعــی و اشــکال، مشــترک می توانــد مــوارد را به طــور الکترونیکــی بــه نشــانی 
Mobinnet.ir/VOC  ارســال و یــا از طریــق تمــاس بــا شــماره تلفــن بــاال، شــرکت را از بــروز مشــکل مطلــع کنــد. شــرکت 

پــس از رفــع اشــکال، برقــراری مجــدد خدمــات را به طــور تلفنــی یــا از طریــق ارســال پیــام کوتــاه بــه مشــترک اعــام می  کنــد.
6. در صــورت درخواســت مشــترک بــرای دریافــت IP Static، شــرکت پــس از دریافــت مبلــغ از مشــترک، حد اکثر تا 72 ســاعت 

نســبت بــه ارایــه ی ایــن خدمــات اقــدام می کند.
7. شــرکت موظــف اســت تمهیــدات الزم را بــرای رعایــت تعهــدات SLA در هنــگام عملیــات شــبکه پیش بینــی کند و بــا اطاع 
قبلــی )حــد اقــل 48 ســاعت قبــل اطــاع داده می شــود( زمــان Down Time را تعییــن کنــد. عملیــات Down Time در زمــان 

هــای کــم ترافیــک )ســاعت 2 تــا 6 صبــح( انجــام می شــود و تعــداد آن در مــاه حداکثــر یــک بــار می باشــد.
8. شرکت ارائه یک یا چند مورد خدمات یا تجهیزات را به خرید یک یا چند مورد دیگر مشروط نمی نماید.
9. شرکت متعهد می شود  که به  همان ترتیب اعامی در تبلیغات و بازاریابی خود قراردادها را تنظیم کند .

10. شــرکت متعهــد مــی شــود تــا پایــان دوره اشــتراک خدمــت  انتخابــی ، تغییــری در شــرایط مقــرر در قــرارداد نخواهــد  داد 
مگــر اینکــه بــر اســاس اعــام ســازمان مجبــور بــه اعمــال تغییــرات باشــد کــه در ایــن مــورد نیــز شــرایط جدیــد باید بــه اطاع 

مشــترک برســد و تصمیــم گیــری در خصــوص ادامــه یــا فســخ قــرارداد در اختیــار مشــترک باشــد.
11.شــرکت در قبــال مراجــع ذیصــاح و تغییــرات در قوانیــن و مقــررات موثــر بــر ایــن قرارداد مســئولیتی نــدارد مگر اینکــه بعدها 

اعمــال نفــوذ نــاروای آن در تصویــب احــکام مــورد نظــرش بــه اثبات برســد . 
12.چنانچــه بــه تشــخیص شــرکت ، اصاحــات یــا ایجــاد تغییــرات در متن قــرارداد ضــروری باشــد. در صــورت موافقت ســازمان 
بــا ایــن تغییــرات و تاییــد و ابــاغ سازمان،شــرکت موظــف اســت نســبت بــه اعمــال تغییــرات در قراردادهای جدیــد اقــدام نماید.

درخصــوص قراردادهــای قبلــی ، شــرکت موظــف بــه اطــاع رســانی متــن جدیــد از طریــق وب ســایت رســمی شــرکت اســت . 
تبصــره : در خصــوص قراردادهــای قبلــی، شــرکت موظــف بــه کســب رضایــت مشــترکین جهــت اعمــال تغییــرات می باشــد.

13.شــرکت متعهــد مــی شــود تحــت هیــچ شــرایطی بــه جــز مــواردی کــه قانــون و مقــررات معیــن مــی کنــد، مشــترکین را از 
دسترســی بــه خدمــات موضــوع ایــن قــرارداد محــروم یــا محــدود نکنــد.

14.شــرکت متعهــد مــی شــود چنانچــه آســیبی از طریــق خدمــات موضــوع قــرارداد مشــترکین را تهدیــد کنــد و از ایــن رخــداد 
آگاه باشــد نســبت بــه آگاه ســازی مشــترکین و ارائــه رهنمودهــای پیــش گیرانــه بــه آنهــا اقــدام کنــد.

15.شــرکت موظــف اســت داده هــا و اطاعــات مربــوط بــه شــاخص هــای کیفیــت خدمــات را تــا شــش مــاه پــس از پایــان 
قــرارداد مشــترکین نگهــداری کننــد تــا امــکان پاســخگویی بــه ادعاهــای مطــرح شــده از ســوی آنهــا مبنــی بــر نبــود یــا 

کاســتی یــا کیفیــت خدمــات را داشــته باشــد.
16.شــرکت  هیچگونــه تعهــدی در قبــال پاســخگویی در خصــوص پروموشــن هــا و طــرح هــای تشــویقی مــدت دار پــس از 

اتمــام آنهــا نــدارد .
ــی شــود و مشــترکین  ــک شــبانه م ــح شــامل ترافی ــا 7 صب ــژه Td Lte، مصــرف از ســاعات 2 ت 17. در طــرح هــای وی

ــد. ــن ســاعات اســتفاده کنن ــر طــرح در ای ــزان حجــم شــبانه مشــخص شــده ه ــد از می می توانن
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ماده  6( تعهدات مشترک

1. مشــترک متعهــد اســت بــه هنــگام دریافــت خدمــات از  عامــل نصــب TD-LTE، کلیــه ی مطالــب منــدرج در فــرم تحویــل را 
بــه دقــت مطالعــه و در صــورت مطابقــت خدمــات بــا مشــخصات درخواســت شــده در زمــان اشــتراک، فــرم را تأییــد و امضــا کند. 

در غیــر ایــن  صــورت، کلیــه ی عواقــب ناشــی از عــدم اطــاع از مفــاد ایــن فــرم بــه عهــده مشــترک خواهــد بــود. 
2. مشــترک موظــف اســت بــه هنــگام دریافــت خدمــات از دریافــت فاکتــور فــروش خدمــات بــه همــراه مهــر معتبــر اطمینــان 

حاصــل نمایــد و اطاعــات منــدرج در آن را کنتــرل نمایــد.
3. شــرکت مبین نــت مســئولیتی در قبــال عــدم دســتیابی بــه خدمــات شــبکه در یــک منطقــه خــاص، عــدم اطــاع رســانی یــا 
ارائــه اطاعــات غیردقیــق در مــورد موقعیــت جغرافیایــی، تغییــر کیفیــت خدمــات شــبکه و ســرعت جابجایــی اطاعــات متأثر از 
شــرایط جغرافیایــی و جــوی و اختــال یــا قطــع دسترســی بــه ســرویس های اضطــراری در مــواردی کــه خــارج از کنتــرل آن 

می باشــد بــه جــزء نقطــه مــورد تقاضــای مشــترک را بــر عهــده نــدارد.
4. مشــترک متعهــد اســت در طــول مــدت اشــتراک براســاس قوانیــن و مقــررات عمومــی کشــور بــا رعایــت کلیــه ی شــئونات 
اخاقــی و اســامی از پهنــای بانــد اختصــاص یافتــه بــه وی اســتفاده کنــد و در صــورت اعــام مراجــع ذیصــاح، هیچ گونــه 

مســئولیتی بر عهــده شــرکت نبــوده و شــرکت موظــف اســت مطابــق بــا دســتور مراجــع فــوق اقــدام نمایــد. 
5. مشــترک بدیــن وســیله متعهــد می شــود کــه از خدمــات شــبکه بــرای مقاصــد نامناســب، غیر اخاقــی یــا غیر قانونــی اســتفاده 
نکنــد. وی همچنیــن متعهــد می شــود از خدمــات شــبکه بــه نحوی کــه موجــب وارد آمــدن خســارت به اشــخاص یــا دارایی های 
آن هــا شــده یــا منجــر بــه ایجــاد اختــال در شــبکه یــا خدمــات شــبکه مبین نــت  یــا دیگــر اپراتورهــا می شــود اســتفاده نکنــد. 

در ایــن صــورت مشــترک مســئول تمامــی پیامدهــای ناشــی از عمل خــود خواهــد بود
6. شناســه اشــتراک و کلمــه عبــور تعییــن شــده توســط شــرکت مختــص مشــترک اســت و بایــد توســط وی محرمانــه تلقــی 
شــود و هرگونــه ســوء اســتفاده از آن هــا توســط اشــخاص ثالــث را فــورا بــه شــرکت اطــاع دهــد. به منظــور حفــظ مــوارد امنیتی، 
مشــترک متعهــد می شــود پــس از دریافــت مــودم نســبت بــه تغییــر کلمــه ی عبــور خــود و بررســی مشــخصات ثبــت شــده اقدام 

کنــد. در هر حــال، مســئولیت هر گونــه سوءاســتفاده از خدمــات بــه  عهــده ی وی خواهــد بــود.
7. خدمــات ارایــه شــده صرفــا بــرای اســتفاده ی مشــترک اســت لــذا فــروش مجــدد یــا اجــاره یــا ارایــه ی خدمــات بــه شــخص 
ثالــث طــی مــدت قــرارداد، بــه هــر نحــو و در هــر زمــان تخلــف محســوب می شــود و منجــر بــه قطــع یــک طرفــه ی خدمــات 

از جانــب شــرکت خواهــد شــد.
8. مسئولیت کلیه ی محتوای نامه ها، پرونده های الکترونیکی و داده های ارسالی و دریافتی به عهده ی مشترک است. 

9. مشــترک متعهــد می شــود در صــورت تغییــر مشــخصات تمــاس )شــماره تلفــن و آدرس پســت الکترونیکــی(، اطاعــات جدید 
را در اســرع وقــت بــه شــرکت اطــاع دهــد و در صــورت عــدم اطاع رســانی و بــروز مــوارد اضطــراری در  برقــراری تمــاس بــا 
مشــترک، مســئولیت عــدم اطــاع از مــواردی کــه مشــمول اطــاع رســانی می باشــد، بر عهــده مشــترک خواهــد بــود، مشــترک 

نیــز حــق هیچ گونــه اعتراضــی را در ایــن خصــوص نخواهــد داشــت.
10. درصــورت نیازمنــدی برخــی ازمشــترکین حقوقــی  جهــت توزیــع اینترنــت در مــکان هــای عمومــی )ازقبیــل پــارک هــا و 
مراکــز تفریحــی و فــرودگاه هــا و ترمینــال هــای مســافربری و...( بــا اســتفاده از بســتر wifi و یــا هــر روش دیگــر الزم اســت 
ایــن اقــدام تحــت مســئولیت و مدیریــت  شــرکت بــه متولیــان اماکــن فــوق صــورت پذیرفتــه  و در مراحــل طراحــی و اجــرا 
نیــز هماهنگــی الزم بیــن شــرکت جهــت تامیــن پیوســت کنترلــی ، اعمــال سیاســت هــای امنیتــی و همچنیــن نحــوه احــراز 
هویــت، ثبــت و ذخیــره مشــخصات و LOG   فعالیــت کاربــران بــه عمــل آیــد. در غیــر اینصــورت ایــن عمــل تخلــف بــوده 

و کلیــه مســئولیت هــا و تبعــات آن بــه عهــده مشــترک خواهــد بــود.
11. بدیهــی اســت شــرکت مــی توانــد در صــورت مشــاهده و اطــاع از مــوارد تخطــی از مفــاد پندهــای 6-5 تــا 6-7 توســط 
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مشــترک نســبت بــه صــدور اخطــار یــا مهلــت 10 روزه جهــت رفــع مــوارد تخلــف اقــدام نمــوده و در صــورت عــدم رفــع 
تخلــف ملــزم بــه قطــع خطــوط و توقــف ارایــه ســرویس تــا زمــان رفــع مــوارد تخلــف و همچنیــن  معرفــی مشــترک خاطــی 

بــه مراجــع ذیصــاح مــی باشــد.
12.شــرکت هیچگونــه مســئولیتی در قبــال بــروز اشــکال و اختــال در سیســتم هــای رایانــه ای ســمت مشــترک نــدارد کــه 

ایــن موضــوع قبــل از انعقــاد قــرارداد نیزاطــاع رســانی شــده اســت.
13.حفاظــت از سیســتم هــا و اطاعــات ســمت مشــترک بــر عهــده خــودش اســت و مشــترک بایــد نــام کاربــری و رمــز عبور 

را بــه نحــو مناســب نگهــداری نماید.
14.مشــترک موظــف اســت تمامــی درخواســت هــای خــود را ماننــد تغییــر نام، تغییــر شــماره، جابجایــی، فســخ قــرارداد و...را از 

طریــق شــماره 1575 بــه شــرکت اعــام نماید.
ــا عــدم حضــور مشــترک، موجــب  ــه دلیــل آمــاده نبــودن تجهیــزات مشــترک و ی 15.مراجعــه مجــدد کارشــناس نصــب ب

پرداخــت هزینــه ی نصــب مجــدد کــه برابــر یــک نصــب اولیــه دیگــر اســت مــی شــود.
16.در صــورت درخواســت مشــترک مبنــی بر تغییــر مالکیــت مــودم یــا اشــتراک، ایــن اقــدام بایــد مطابــق ضوابــط اعامــی 
شــرکت )منــدرج در وب ســایت رســمی شــرکت بــه آدرس www.mobinnet.ir( و نــزد عوامــل مجــاز ثبــت نــام TD-LTE انجام 
شــود. در غیــر ایــن  صــورت هرگونــه ادعایــی مبنــی بر واگــذاری مالکیــت مــودم و یــا اشــتراک مــردود اســت و مشــترک حــق 

هرگونــه ادعایــی را در ایــن خصــوص از خــود ســاقط می کنــد.

ماده   7( شرایط فسخ قرارداد

1. بــا توجــه بــه ماهیــت ارایــه ی خدمــات بــا فنــاوری TD-LTE، چنان چه شــرکت نتوانــد از ابتــدا خدمات را با مشــخصات ذکر شــده 
در معیارهــای کیفیــت ایــن قــرارداد عرضــه کنــد، مشــترک می توانــد ظــرف مــدت 10 روز کاری نســبت به عــدم اســتفاده از خدمات 
تصمیــم گرفتــه و قــرارداد را فســخ نمایــد کــه در ایــن صــورت شــرکت ملــزم بــه عــودت هزینــه خدمــات و مبلــغ مودم به مشــترک 

ظــرف مــدت 10روز کاری خواهــد بود.
2. فســخ و یــا اتمــام قــرارداد بــه هــر دلیــل، بــه هیچ وجــه رافــع مســئولیت های مشــترک در خصــوص تعهــدات وی نبــوده و بایــد 

پاســخ گوی مــوارد اســتفاده ی غیرمجــاز احتمالــی در طــول مــدت زمــان قــرارداد فســخ شــده باشــد. 
3. در صــورت ارســال دســتور قطــع ارتبــاط مشــترک از ســوی مراجــع قانونــی ذی صــاح، شــرکت ملــزم بــه اجــرا بــوده و هیچ گونــه 

مســئولیتی در ایــن رابطــه بر عهــده نخواهد داشــت.
4. مشــترک در صــورت تمایــل بــه انصــراف از دریافــت خدمــات ، مــی بایســتی بــا ارائــه درخواســت از پنــل کاربــری خــود به فســخ 
قــرارداد اقــدام نمایــد و شــرکت مکلــف اســت حداکثــر ظــرف مــدت 10 روز کاری  از تاریــخ اعام فســخ مشــترک، نســبت بــه انجام 
کلیــه مراحــل فســخ قــرارداد و فســخ قــرارداد بــا وی اقــدام نمایــد. بدیهــی اســت در صــورت درخواســت فســخ یــک طرفه از ســوی 
مشــترک قبــل از پایــان قــرارداد هزینــه پرداختــی مربــوط بــه ایــن قــرارداد بــه مشــترک عــودت داده نخواهــد شــد. همچنین فســخ 
و یــا اتمــام قــرارداد بــه هــر دلیــل بــه هیــچ وجــه رافــع مســئولیت هــای مشــترک در خصــوص تعهــدات وی در طــول مــدت زمــان 

اعتبــار نبــوده و بایــد پاســخگوی مــوارد اســتفاده  غیرمجازدرطــول مــدت زمــان قرارداد فســخ شــده باشــد.
5. چناچــه شــرکت نتوانســته باشــد ظــرف یــک هفتــه  از تاریــخ انعقــاد قــرارداد نســبت به ارایــه خدمــات با معیارهــا و مفــاد موردنظر 
ایــن قــرارداد از جملــه تعهــدات  SLA  اقــدام نمایــد مشــترک مــی توانــد نســبت بــه اعــام فســخ قــرارداد و اخــذ هزینــه  اقــدام 
نمایــد و شــرکت مکلــف اســت  ظــرف یــک هفتــه از تاریــخ اعــام فســخ مشــترک، نســبت بــه عــودت کلیــه مبالــغ پرداختــی بــه 

مشــترک اقــدام نماید .

7 از 8



WiMAX / TD-LTE قرارداد تأمین دسترسی به اینترنت پرسرعت بی سیم با فناوری

ماده  8( رسیدگی به شکایات

در صــورت بــروز هرگونــه اختاف بین شــرکت و مشــترک، مشــترک می تواند بــا مراجعــه بــه آدرس Mobinnet.ir/VOC  شــکایت 
خــود را در فــرم صــدای مشــتری ثبــت نمــوده و شــرکت موظــف اســت بــه شــکایت مشــترک رســیدگی نمایــد و در خصــوص 
اجــرای موضــوع قــرارداد، تفســیر و یــا تعبیــر هر یــک از مــواد آن، از طریــق مذاکــره ی فی مابیــن طرفیــن رســیدگی و حــل و فصــل 
خواهــد شــد. در صــورت عــدم رفــع اختافــات فی مابیــن ، مشــترک میتوانــد  موضــوع را بــه ســازمان  از طریــق مراجعــه بــه ســایت           
www.195.ir  و یــا  تمــاس بــا تلفــن گویای  195 یا شــماره پیامــک 600195 و یــا آدرس ایمیــلict.gov.it@195 منعکس 

و اقــدام بــه ثبــت شــکایت نماید.
الزم بــه ذکــر اســت پــس از ثبــت  درخواســت از طریق ســایت شــرکت و ســازمان ، سیســتم یک شــماره پیگیری در اختیار مشــترک 

قــرارداده کــه مشــترک  مــی توانــد از طریــق  لینــک های مذکــور پیگیــری  هــای الزم را انجــام دهد . 

1. وضعیــت اضطــراری پیــش بینــی شــده و پیــش بینــی نشــده تنهــا در صورتــی از شــرکت ســلب مســئولیت مــی کنــد کــه 
فــرا ارادی باشــد.

2. در صــورت بــروز وقفــه  غیــر مجــاز در ارائــه خدمــات ، شــرکت  مــی بایســت بــی درنــگ ، کلیــه اقدامــات ضــروری بــرای 
اعــاده دسترســی بــه خدمــات و بــه حداقــل رســاندن پیامدهــای  عــدم دسترســی مشــترکین بــه خدمــت را انجــام دهــد.

3. در صــورت بــروز وضعیــت اضطــراری، شــرکت همزمــان بــا انجــام کلیــه اقدامــات ضــروری مــی بایســت نســبت بــه اطاع 
رســانی آنــی  بــه مشــترکین  اقــدام  نمایــد. 

4.عــدم امــکان انجــام تعهــدات موضــوع قــرارداد توســط شــرکت  کــه بــه موجــب وقــوع بایــای طبیعــی کــه ناشــی از عــدم 
رعایــت  اســتانداردهای ایمنــی در تاســیس  و نصــب  و بهــره بــرداری  از تجهیــزات  شــبکه باشــد مشــمول ایــن ماده نمیشــود 

و بــه عنــوان قصــور از تعهــدات شــرکت تلقــی خواهــد شــد.   

مشــخصات و مهــر و امضــای مشــترک                                               مهــر و امضــای شــرکت
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ماده  9( وضعیت اضطراری


