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 قرارداد مشتركين اينترنت پرسرعت

 

از سمازمان   100-95-22 به شمماره (.Servco)ارائه خدمات ارتباطی ثابت و دارنده پروانه  10731به شماره ثبت   بومرنگ رایانهشرکت این قرارداد بین 
ممدیر   07132334244 نممابر ،  Info@Boomerang.ir  رایاناممه ،(05/04/1395 سال شمسی از تاریخ 5 )با اعتبار تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

شیراز خیابان پوستچی حدفاصلل معلدل و هلدایت سلاختمان اهلورا نشانی به   2297652593با شماره ملی شاه پرست  آقای غالمرضا بیاتعامل 

 شود.از طرف دیگر با شرایط ذیل منعقد میمشترك  و از یک طرف  07132334244 تماس شماره به واحد یک
 

 مشخصات مشترک: )شخص حقيقی يا حقوقی(

 --------------رعاملینام نماینده /مد - -----------شماره ثبت  / یبه کد مل ---------------------آقای /خانم / شرکت 
 ------------شماره تلفن همراه: 

 --------------------------:و اقامتگاه اصلی   ------------------------------------نشانی مکان دریافت خدمت
 /      / :  تاریخ تولد   ----------------میزان تحصیالت:   --------------- نامه )ایمیل ( :ارای  --------------شماره تلفن ثابت: 

 --------شغل : 

 

 تعاريف: -1ماده 

 ارتباطاتو کمیسیون تنظیم مقررات  :كميسيون -1-1

 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی :سازمان -2-1
 شود.نامیده می "شرکت"دادکه از این پس در این قرار به شرح مشخصات باال  بومرنگ رایانهشرکت  :سرويس دهنده-3-1
 نماید.یمت که به عنوان کاربر نهایی به موجب این قرارداد از خدمات موضوع قرارداد استفاده شخص حقیقی و یا حقوقی اس هر مشترک: -4-1

، ریمز هماصورتحسما  ،هایرساناطالع دسترسی بهکه باشد می  CRM.Boomerang.ir به آدرسدرگاه خدمات برای مشترك  :پنل كاربری، حساب كاربری -5-1
 است. ریپذاز طریق آن امکان مصرف و انجام تست سرعت

 باشد.کلیه تجهیزات و خطوط ارتباطی که تحت مالکیت شرکت می: شبکه شركت -6-1
 .: تحویل و راه اندازی سرویس مشترك و برقراری ارتباط با شبکه شرکتدايری سرويس -7-1
های شبکه استفاده ین گرهور اتصال بکند و به منظای اختصاص پیدا میاینترنت، برچسب عددی است که به تجهیزات شبکه های رایانه: نشانی پروتکل IPنشانی  -8-1
 .شودمی
 که در شبکه جهانی اینترنت قابل مسیریابی هستند. IPهای : نشانیIPهای عمومی نشانی -9-1

رفته شده اطالعات( در نظر گ ها و شبکه ملیخصوصی )مانند شبکه داخلی سازمان هایاست که برای شبکه IPی ای از نشانی ها: بازهIPهای خصوصی نشانی -10-1
 است.

 .دهدمحلی که شرکت خدمات خود را در آن نقطه به مشترك تحویل می مکان دريافت خدمت: -11-1
 .باشدیمجهت دریافت مکاتبات از سوی مشترك به شرکت محل سکونت، اعالم شده  به معنای مشخصات آخرین نشانی :اصلیاقامتگاه  -12-1

 باشد.می روز هفته 7ساعته و در  24صورت جهت ارتباط با پشتیبانی به 07132334244 شماره تماس شماره تماس: -13-1

 رافیک داخلیته نحوی که تعیین شده، بهای حداکثر حجم مصرفی تعیین شده از سوی شرکت در هریک از سرعت ترافيك آستانه استفاده مصرف منصفانه: -14-1
 برابر ترافیک بین الملل است.( 2)دوحداقل 
 اخل و دع ترافیک دهی بر مبنای آن برای هر دو نوسرعتی است که پس از اتمام حجم مصرف منصفانه مشترك در یک ماه سرویس سرعت پايه: -15-1
 کیلو بیت بر ثانیه است. 128ی آن سرعت الملل ادامه خواهد یافت و حداقل میزان تعیین شده برابین

 هر ترافیک با میزبانی در داخل کشور است. ترافيك داخلی: -16-1
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 : موضوع قرارداد2ماده 

  از عبارتست
ر ثانیه ب....... مگا بیت رسال ...................(و ا..... Mbpsتامین پهنای باند اینترنتی اختصاصی، با سرعت دریافت ................ مگا بیت بر ثانیه )  -

(Mbps به همراه ).............IP........................ا آنبمات پشتیبانی مرتبط و تحویل آن در مکان دریافت خدمت وارایه خد. 
 .آنبط با یبانی مرتارایه خدمات پشت وبی سیم اتصال به شبکه شرکت و بهره برداری از خدمات اینترنت با استفاده از فناوری  -

 

 : مدت زمان قرارداد 3ماده 

س انتخما  شمده اشتراك سروی مدت زمان این قرارداد بر اساس ماه شمسی و از زمان اولین اتصال با شبکه شرکت شروع و پایان آن بر اساس دوره -3-1
 برطبق فرم درخواست اشتراك سرویس و اطالعات پنل کاربری، برحسب ساعت و دقیقه می باشد.

سماعت پمس از  72که مشترك درخواست اعزام کارشناس نصب و تحویل حضوری سرویس را داشته باشد، شرکت حمداکثر رمرف ممدت در صورتی -3-2
شرکت  دهد ویمده و تحویل ه اندازی و دایر کراعالم رانژه خط تلفن و اعالم آمادگی تحویل سرویس به مشترك، سرویس را به صورت حضوری نصب و را

 و نصمب ایبمر را محمیط واد را از تاریخ امضاء صورتجلسه نصب توسط مشترك محاسبه نماید. اگر مشترك در این ممدت شمرایط متعهد است شروع قرارد
گرفته ممی شمود، در  ظرن ساعت پس از اعالم آمادگی تحویل سرویس از سوی شرکت در 72 دایری سرویس ننماید، زمان آماده کارشناس مراجعه حضوری

س از اعمالم آممادگی ساعت پم 72اعزام کارشناس نصب و تحویل حضوری سرویس را نداشته باشد، باید حداکثر ررف مدت  که مشترك درخواستصورتی
در  ر نمایمد،کت را برقمراتحویل سرویس به مشترك و تحویل نام کاربری و کلمه عبور و اطالعات الزم از سوی شرکت به مشترك، ارتبماط بما شمبکه شمر

رکت لحما  یس از سموی شمزمان اشاره شده توسط مشترك، مبنای زمان دایری سرویس از زمان اعالم آمادگی تحویل سرو صورت عدم انجام این امر در
 خواهد شد.

الکترونیکی به مشترك اطمالع  روز قبل از اتمام زمان پایان دوره، توسط شرکت به صورت 10هشدار پایان زمان دوره سرویس طبق قرارداد حداقل   -3-3
پایان مدت زممان قمرارداد،  ساعت پس از 72تا  )سامانه مشتریان( از طریق پنل کاربری و در صورت عدم درخواست تمدید از سوی مشترك شودرسانی می

 بود. جدید خواهد پایان یافته تلقی شده و سرویس جمع آوری می شود و راه اندازی مجدد سرویس مشمول زمان و شرایط ،قرارداد فی ما بین
از  قبملسماعت  48تما د. در صورتی که شو، منعقد میزمان اجارهمدت تنها تا پایان این قرارداد برند، ای به سر مینی که در مکان اجارهکیبرای مشتر -3-4

داد قمرار انعقماد رارداد یاه تمدید این قبنسبت شرکت  ارایه نماید، به شرکت رامشترك اجاره نامه جدید و یا تمدید اجاره نامه قبلی  ،پایان مدت زمان قرارداد

 .ودآوری می شپایان یافته تلقی شده و سرویس جمع ،قرارداد فی ما بیندر غیر این صورت  .نمایدجدید با مشترك اقدام می
 

 : مبلغ قرارداد4ماده 

  کمیسمیون و همای مصمو تعرفمه ا مطمابقرهزینمه خمدمات یا دوره  در ابتدای هر ماه ،دوبرداری از خدمات مندرج در ماده ه مشترك باید قبل از آغاز بهر
 .بپردازدبراساس سرویس درخواستی 

، 20/07/93ممور   200جلسمه شمماره  3شمماره مطابق با مصموبات مبلغ کل قرارداد براساس سرویس درخواستی مندرج در فرم درخواست سرویس  -4-1

بما احتسما  مالیمات بمر  و شمودی است که در آینده تصویب میو یا سایر مصوبات کمیسیون 03/10/96مور   268و شماره 21/08/1396مور   266شماره 

--ه، مبلغ ی هر ماه یا دورمشترك مورف است در ابتدا .باشدریال می -----------ریال، برای کل دوره جمعا  ----------به میزان  ارزش افزوده 

 نماید. صورت نقد پرداختبه را از طریق درگاه پرداخت الکترونیکی در پنل کاربری واریز و یاریال --------

 باشد. اخت آن میمطابق مصوبات جاری کشور، مالیات ارزش افزوده به کلیه مبالغ مذکور اضافه شده و مشترك ملزم به پرد :1تبصره 
 .گردد می تمدید شده، پرداخت آن اشتراك حق که ای دوره برای خود به خود قرارداد این اشتراك، هزینه پرداخت با :2تبصره 
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شت آن به ابد و بازگیغییر می رسانی به مشترك، سرعت سرویس به سرعت پایه تدرصورت اتمام ترافیک آستانه مصرف منصفانه، پس از اطالع :3تبصره 
صورت ازاد بمید ترافیک یا خر وسرعت اولیه منوط به اتمام دوره یک ماهه برقراری سرویس و شروع مجدد ترافیک مصرف منصفانه دوره یک ماه بعدی 

 باشد.پیش پرداخت از طریق پنل کاربری مشترك می
 

 شركت: تعهدات 5ماده 

 .دینماییک یا چند مورد خدمات یا تجهیزات را به خرید یک یا چند مورد دیگر مشروط نم ارایهشرکت  -5-1
ج رمنمد یس بما نمر  بیمتارایمه سمروبمه شمرکت متعهمد ، قابمل ارایمه توسمط شمرکت بمه مشمترك سرعت میزانبا توجه به انجام امکان سنجی  -5-2

 باشد.در موضوع قرارداد می
 که به همان ترتیب اعالمی در تبلیغات و بازاریابی خود قراردادها را تنظیم کند. شودیشرکت متعهد م -5-3
در دسمترس  تیسماو  رج درقانونی مربوط به ارایه خمدمات موضموع ایمن قمرارداد را از طریمق د صالحیذقوانین و مقررات مصو  مراجع شرکت  -5-4

 .دهدیممخاطبان و مشترکین قرار 
 ،ساعت قبل( 48ی )حداقل اطالع قبل کند و با ینیبشیدر هنگام عملیات شبکه پ SLA تمهیدات الزم را برای رعایت تعهدات شودیشرکت متعهد م -5-5
در مماه حمداکثر  و تعمداد آن شمودیصبح( انجمام م 6تا  2ساعت کم ترافیک )  یهادر زمان Down Time را تعیین کند. عملیات Down Time زمان
 است.بارکی

بعمدی( کمیسمیون ممرتبط  )و سایر مصوبات جدید 177مطابق ضوابط مصوبه شماره ( SLA) شرکت متعهد به ارائه و اجرای توافقنامه سطح خدمات -5-6

 باشد.می اجراداد و تحویل سرویس قابلاز زمان امضای قرار( SLA)بوده و تمام بندهای توافقنامه سطح خدمات 
نموده و به منظور حفم   اقدام  SLAتعهدات ی تحققالزم برا داتیتمهپیش بینی ارایه خدمات به مشترك، نسبت به  قبل از شودیشرکت متعهد م -5-7

 وصمول در صمورتچنمین ینان حاصمل کنمد. هماز عدم وجود نویز بر خط مشترك پیش از راه اندازی سرویس اطمکیفیت و سطوح خدمت موضوع قرارداد، 
  نماید.گزارش از سوی مشترك مبنی بر وجود نویز بروی خط مشترك، در خصوص رفع اختالل مزبور، اقدام 

زمان مجبور اعالم سا نکه بر اساسمگر ای ؛تا پایان دوره اشتراك خدمت انتخابی، تغییری در شرایط مقرر در قرارداد نخواهد داد شودیشرکت متعهد م -5-8
ر اختیمار مشمترك دسخ قمرارداد فدر خصوص ادامه یا  یریگمیمورد نیز شرایط جدید باید به اطالع مشترك برسد و تصم نیبه اعمال تغییرات باشد که در ا

 باشد.
نفوذ نماروای آن اعمال اینکه بعدها مگر ؛شرکت در قبال تصمیمات مراجع ذیصالح و تغییرات در قوانین و مقررات مؤثر بر این قرارداد مسئولیتی ندارد -5-9

 در تصویب احکام موردنظرش به اثبات برسد.
االجرا شمدن روز قبل از الزم 14اصالحات یا ایجاد تغییرات در متن قرارداد ضروری باشد، پس از تائید سازمان، حداقل ، چنانچه به تشخیص شرکت -5-10

صمورت کتبمی و یما ا بهاعتراضمات خمود رتواندیشترك اقدام نموده و مشمترك در طمی ممدت ممذکور منسبت به تحویل نسخه کتبی و یا الکترونیکی به م
 اعالم نماید. به شرکت  07132334244 یا نمابر به شماره  Info@Boomerang.ir ایمیل الکترونیکی از طریق

 غییرات است.های قبلی، شرکت مورف به کسب رضایت مشترکین جهت اعمال تدر خصوص قرارداد :1 تبصره
ن خمدمات موضموع ایم ، مشترکین را از دسترسمی بمهکندیمدر مواردی که قانون و مقررات معین  جزبهتحت هیچ شرایطی  شودیمتعهد م شرکت -5-11

 .قرارداد محروم یا محدود نکند
 یسمازگاهآنسمبت بمه  ،اشمداز طریق خدمات موضوع قرارداد تهدید کند و از ایمن رخمداد آگماه ب ی مشترکین راچنانچه آسیب شودیشرکت متعهد م -5-12

 .ها اقدام کندمشترکین و ارایه رهنمودهای پیشگیرانه به آن
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همت جین به مشمترک شودیها و اطالعات مشترکین و ارتباطات و حریم خصوصی مشترکین است و متعهد مشرکت مورف به حف  محرمانگی داده -5-13
کمافی را بمه  یرساندها اطالعاحتمالی ناشی از تهدی یهابیاطالعات و آس یآورشان متناسب با خدمات ارتباطی و فنها و اطالعات شخصیصیانت از داده

 آورد.عمل 
یست و نخصی مشترکین اطات شها و ارتببه داده رمجازیکه اعمال هرگونه نظارت بر کارکردهای خدمات، موجب دسترسی غ شودیشرکت متعهد م -5-14

 رعایت مقررات قانونی نارر به این حوزه الزامی است.
 شود. طور رایگان به اطالع مشترکین رساندهمشخصات و نر  خدمات باید به نحو مناسب و با جزییات کامل، به -5-15

 وك مبنمی بمر نصمب بموده و در صمورت درخواسمت مشمتر خدمات دسترسی به اینترنت به مشترك مطابق موضوع قمرارداد ارایهمتعهد به شرکت  -5-16
ون از مشترك ق مصوبه کمیسیتجهیزات انتهایی طب یاندازتجهیزات انتهایی مشترك است. هزینه راه یاندازمورف به نصب و راهشرکت خدمت،  یاندازراه

 .شودیجلسه تحویل خدمات موضوع قرارداد با مشترك تنظیم ماخذ و صورت
ا امکمان تد گهداری کننن یکیفیت خدمات را تا شش ماه پس از پایان قرارداد مشترک یهاها و اطالعات مربوط به شاخصرف است دادهشرکت مو -5-17

 ها مبنی بر نبود یا کاستی کیفیت خدمات را داشته باشد.شده از سوی آنپاسخگویی به ادعاهای مطرح
ارداد را فمراهم نمایمد و ( روز در هفته، خدمات موضموع قمر7روز و هفت)( ساعت در شبانه24)هارچ و ستیب صورت ، بهوقفهیشرکت متعهد است ب -5-18

یام هفته و ایام تعطیمل فمراهم و در تمام ا یروزشبانه صورتپاسخگویی به مشترکین خود را به و 07132334244 شمارهاز طریق امکانات پشتیبانی تلفنی 
 کند.

و حل  یبررسات اداری قابلدر ساع ،دارند (WiFi)محل نصب تجهیزات عیو  فنی که نیاز به عملیات فیزیکی در پشتیبانی حضوری و رفع  :2 تبصره

 .تاس
 دام نماید.اشکال اق گردد در صورت بروز اختالل و یا قطع ارتباط حسب گزارش مشترك، در اسرع وقت نسبت به رفعشرکت متعهد می -5-19

ره سمت غی و کشی کابل آن، اتتجهیز و رایانه مرکزی )سانترال(، تلفن ساختمان، دستگاه داخل کشی سیم قبال در مسئولیتی گونههیچ شرکت -5-20
 ندارد. مشترك

 

 : تعهدات مشترک6ماده 

رارداد پایبند قد مقرر در به مواع وها اقدام کند آن نشیگزنسبت به هانهیبا آگاهی کامل از بهای خدمات و نحوه پرداخت هز شودیمشترك متعهد م -6-1
 باشد.
صادر و  ربطیع ذز سوی مراجکه ا ییهاکلیه قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران مرتبط با موضوع قرارداد و دستورالعمل شودیمشترك متعهد م -6-2
 . شده است را رعایت نماید یرساناطالع ربطییا سایر مبادی ذی شرکت رسانشده و از طریق پایگاه اطالعابالغ
دمات خجاز به فسخ م شرکترت به غیر خودداری نماید. در غیر این صوشرکت از واگذاری امکانات و تجهیزات متعلق به  شودیمشترك متعهد م -6-3
 است.
سط وال انتقال امتیاز تور خارج از وها به غیر شده به آنو مدارات ارتباطی پهنای باند و سایر امکانات و خدمات ارائه هانکیهرگونه واگذاری خطوط و ل-6-4

ممنوع  ت هر عنوانر شکل و تحههای اپراتوری( به صورت عمومی به سایرین )فعالیت مشابه شرکت به هاو همچنین توزیع تمام یا بخشی از آنشرکت 
 .باشندیسازمانی( م تییا مأمور ه کاربل بوده و مشترکین صرفاً مجاز به استفاده از خطوط و خدمات مذکور توسط خود و یا کارمندان خود )در زمان اشتغا

 ترعای به منوط و تحصیل محل نمکا در آنها حضور زمان در آموزشی موسسات سایر و ها دانشگاه دانشجویان یا و محصلین به سرویس ارایه :1تبصره 
 باشد.می بالمانع موارد تمامی

مدت  یآن برا رهین و ذخکاربرا تیفعال  LOGو  CDRو  یتیثبت مشخصات هو ،ه شدهیخطوط و خدمات ارا یدرون سازمان عیدر صورت توز :2 تبصره
 است. یصالح ضرور یه به مراجع ذیسال جهت ارا کیحداقل 
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 است. هاآنازیامتین و صاحبده مشترکصرفاً بر عه شده هیمسئولیت عواقب هرگونه استفاده سوء و مغایر با قوانین و مقررات از خطوط و خدمات ارا -6-5
 .باشندینم شده مشترکین مجاز به انتقال ترافیک خطوط تلفن از بسترهای دیتا و اینترنت واگذار -6-6

 .ردیگیی در برنمها و مؤسسات را در محدوده ساختمان و شبکه محلها و شرکت( سازمانPBXاین محدودیت خطوط تلفن داخلی ) :3تبصره 
 یهانالیترم ،اهفرودگاه ،یحیز تفرمراک ،هاپارك لیاز قب) یعموم یدر مکان ها نترنتیا عیجهت توز یحقوق نیاز مشترک یبرخ یازمندیدر صورت ن -6-7

 تصور فوق اماکن متولیان کت بهشر مسئولیت و مدیریت تحتاقدام  نیالزم است ا ،گریهر روش د ایو  WIFIو ... ( با استفاده از بستر  یمسافر بر
 ویت،ه احراز نحوه همچنین تی وامنی هایسیاست اعمال کنترلی، پیوست تامین جهت شرکت بین الزم هماهنگی نیز اجرا و طراحی مراحل در و پذیرفته
ه مشترك تبعات آن به عهد وها در غیراینصورت این عمل تخلف بوده و کلیه مسئولیت آید. به عمل کاربران فعالیت LOG و مشخصات ذخیره و ثبت

 خواهد بود.
نسبت به صدور اخطار با مهلت  توسط مشترك 7-6تا  5-6در صورت مشاهده و اطالع از موارد تخطی از مفاد بندهای  تواندیم بدیهی است شرکت -6-8
لف و همچنین فع موارد تخرزمان  روزه جهت رفع موارد تخلف اقدام نموده و در صورت عدم رفع تخلف ملزم  به قطع خطوط و توقف ارائه سرویس تا 10

 طی به مراجع ذیصالح است.معرفی مشترك خا
طالع ا شرکتا به ردید خود شماره تلفن و آدرس پست الکترونیکی(، اطالعات جنشانی، در صورت تغییر مشخصات تماس ) شودیمشترك متعهد م -6-9

است، بر ی رسانضمن اطالعمت که و بروز هرگونه مشکلی در برقراری تماس با مشترك، مسئولیت عدم اطالع از مواردی یرساندهد، در صورت عدم اطالع
 عهده مشترك خواهد بود.

و اطالعات  هاستمیسفارت از حنسبت به تغییر رمز ورود سرویس خود اقدام نماید و ، مشترك مورف است پس از اولین ارتباط با شبکه شرکت -6-10
 نگهداری نماید.سمت مشترك بر عهده خودش است و مشترك باید از نام کاربری و رمز عبور به نحو مناسب 

 IP خصوصیی هایدارای نشان یهاسی( است و در صورت نیاز به سروDynamicصورت متغیر )به IP عمومی یهایها دارای نشانکلیه سرویس-6-11
 است.ریپذدر هر زمان با پرداخت هزینه مربوطه و وجود امکانات، امکان

ارج از عرف خیا الفا   هنجار ومشاهده رفتار ناب کهیو درصورت شودیرشده با مشترك ضبط مرجوع تمامی مکالمات برقرامنظور تکریم اربا به -6-12
 .ور رادارندنین کششده و پیگیری موضوع مطابق قوادو طرف حق مستند قراردادن مکالمه ضبط ،جامعه از سوی کارکنان شرکت و یا مشترك

ود از یکی از انواع ششنهاد میرکین پی، ولی به مشتاند از مودم های استاندارد استفاده کندتوخرید مودم از شرکت اجباری نمی باشد و مشترك می -6-13

 مودم های مورد توصیه شرکت استفاده نمایند.

 سال تمام است.18سن قانونی برای پذیرش مفاد این قرارداد  -6-14

ین قرارداد درج در ای وی که ریق نشانی پست الکترونیک یا نشانی پستکلیه مکاتبات شرکت با مشترك شامل صورت حسا  دوره و مانند آنها از ط -6-15

 م برده خواهد بود.بر عهده نا ، صحیح است و تبعات انعکاس اطالعات ناصحیحکند که اطالعات متعلق به ایشانیانجام خواهد شد. مشترك تایید م گردیده

رکت اطمالع داده تما راتب را به شمباید م ،شد و به هر دلیلی اقدام به تخلیه آنجا نمایدکه مشترك در محل استفاده از سرویس مستاجر بادر صورتی -6-16

 های حاصل از ان بر عهده مشترك است. نسبت به قطع سرویس اقدام شود، در غیر این صورت کلیه مسوولیت
 

 قرارداد فسخ شرايط :7ماده

مکلف  شرکتماید و نارداد اقدام ستی با ارایه درخواست از پنل کاربری خود به فسخ قرمشترك در صورت تمایل به انصراف از دریافت خدمات، می بای -7-1

هی است در صورت بدی .نماید با وی اقدام انجام کلیه مراحل فسخ و فسخ قرارداداست حداکثر ررف مدت یک هفته از تاریخ اعالم فسخ مشترك، نسبت به 

 . همچنین فسخ و ه نخواهد شدقرارداد هزینه پرداختی مربوط به این قرارداد به مشترك عودت داد درخواست فسخ یک طرفه از سوی مشترك قبل از پایان
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اسمخگوی مموارد وده و بایمد پیا اتمام قرارداد به هر دلیل، به هیج وجه رافع مسئولیت های مشترك در خصوص تعهدات وی در طول مدت زمان اعتبمار نبم

 اد فسخ شده باشد.استفاده غیر مجاز در طول مدت زمان قرارد

مشترك می  ،ام نمایداقد( SLAعهدات مانند و نه محدود به ت) نتوانسته باشد نسبت به ارایه خدمات با معیارهای مورد نظر این قرارداد شرکتچنانچه  -7-2

تماریخ اعمالم  رف یک هفته ازرتایید، پس از بررسی موضوع و در صورت مکلف است  شرکتتواند نسبت به اعالم فسخ قرارداد و اخذ هزینه اقدام نماید و 

 فسخ مشترك، نسبت به تسویه حسا  با وی اقدام نماید.

 

 هاتي:رسيدگی به شکا 8ماده 

ثبت  شکایاتراجعه و شکایت خود را در سامانه م  WWW.Boomerang.ir تواند در صورت داشتن شکایت، به و  سایت شرکت به آدرسمشترك می
در صورت بروز هرگونه اختالف بین طرفین قرارداد و عدم رفع مشکل از طریق مذاکره و گفتگوی  تماس بگیرد.  07132334244 نماید و یا با تلفن

و یا  600195یا شماره پیامک  195تماس با تلفن گویای  یا .ir.195www مراجعه به سایتاز طریق تواند موضوع را به سازمان می مشتركدوجانبه، 

 و اقدام به ثبت شکایت نماید. منعکس  ict.gov.ir @195  ایمیل آدرس
تواند از ه مشترك میرار داده کاختیار مشترك ق در پیگیری شماره الزم به ذکر است پس از ثبت درخواست از طریق سایت شرکت و سازمان، سیستم یک

 هد.طریق لینک های مذکور پیگیری های الزم را انجام د
 

 : وضعيت اضطراری9ماده 

 .کند که فرا ارادی باشدسلب مسئولیت می شرکتوضعیت اضطراری پیش بینی شده و پیش بینی نشده تنها در صورتی از  -9-1

حمداقل  بمه ی بمه خمدمات ومی بایست بی درنگ، کلیه اقدامات ضروری برای اعاده دسترس شرکتدر صورت بروز وقفه غیر مجاز در ارایه خدمات،  -9-2

 رساندن پیامدهای عدم دسترسی مشترکین به خدمت را انجام دهد.

 .دام نمایده مشترکین اقبهمزمان با انجام کلیه اقدامات ضروری می بایست نسبت به اطالع رسانی آنی  شرکتدر صورت بروز وضعیت اضطراری،  -9-3

ر تأسیس و دنداردهای ایمنی وقوع بالیای طبیعی که ناشی از عدم رعایت استا به موجب که شرکتموضوع قرارداد توسط انجام تعهدات  امکانعدم  -9-4

 .تلقی خواهد شد شرکتشود و به عنوان قصور از تعهدات نصب و بهره برداری از تجهیزات شبکه باشد، مشمول این ماده نمی
 

 : كليات قرارداد10ماده 

 له گردید که هر نسخه حکم واحد را دارا می باشد.نسخه تنظیم، امضا و مباد 2ماده و در  10این قرارداد در 

 
 
 

 

 

 
  


