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ارائه خدمات تلفن ثابت

این قرارداد بین شركت داده پردازي فن آوابه شناسه ملي١٩١٩٢٥٢٠٠٠١و شماره ثبت  ،٢١١١١٢دارنده پروانه ایجاد و بهره برداري از شبكه ارتباطات
ثابت ( )FCPبه شماره  ١٩٩-٠١-٢٠از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویي بااعتبار به مدت ١٩سال شمسي از تاریخ ٠٥/٩٢/١٥به نشانـي تهران،
بزرگراه كردستان ،خیابان هفدهم ،پالك  ،١١تلفكس ٢٢١٢٥به نمایندگي آقایان مهدي ابراهیمیان( مدیر عامل) و امیر محمد رحیمي (عضو هیئت مدیره)
بعنوان طرف اول قرارداد و آقا /خانم ......................................با شماره تلفن ..............................كه از این پس در قرارداد "مشترك"نامیده مي شود،از طرف
دیگر با مفاد به شرح ذیل منعقد گردید.
ماده  )8تعاریف
 )١-١خدمات :عبارت است از خدمات صوتي پایه و خدمات ارزش افزوده كه بر اساس تعرفههاي مصوب مراجع ذیصالح قانوني بر بستر شبكهي تلفن
ثابت ارائه مي شود( .براي بهره مندي از تلفن ثابت فن آوا ميبایست یكي از خدمات ارتباط اینترنتي فن آوا  ، ADSLپهناي باند اختصاصي ،بي سیم
اشتراكي ،اینترنت برجها و مجتمعها و  TD-LTEرا دریافت كنند.
 )٢-١مشترك :هر شخص حقیقي یا حقوقي است كه به موجب این قرارداد و در قبال پرداخت وجه ،مجاز به برقراري ارتباط و استفاده از خدمات شبكه
شركت ميباشد و به عنوان طرف حساب در صورت حسابهاي صادره محسوب ميشود .
 )٠-١فروشنده :منظور از فروشنده شركت داده پردازي فن آوا (سهامي خاص) به شماره مجوز ( )FCPبه شماره  ١٩٩-٠١-٢٠ا در تاریخ  ٠٥/٩٢/١٥از
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویي است.
 )١-١سرویس :ارائه خدمات تلفن ثابت به شماره اختصاص یافته از سمت فروشنده به منظور بر قراري تماسهاي تلفني داخل با شماره تلفنهاي ثابت
و سیار مطابق با قوانین كشور جمهوري اسالمي ایران.
 )٥-١دوره سرویس  : (Prepaid) :سرویس ها به صورت بسته ارائه شده و بر اساس اعتبار خریداري شده مي باشد.
( : )Post paidكه در این حالت در پایان هر دو ماه قبض تلفن صادر و به اطالع مشترك مي رسد.
ماده  )7موضوع قرارداد
ارائه سرویس تلفن ثابت كه این محصول به طور مجزا به فروش مي رسد و شرایط دریافت ،پرداخت هزینهها و استفاده از این محصول ،به طور كامل از
سرویس اینترنت پرسرعت شركت فن آوا مستقل است.
ماده  )9مدت قرارداد
مدت این قرارداد  ..... .....مي باشد كه شروع آن از تاریخ  .....الي  .......مي باشد.
ماده )4نحوه محاسبه مبلغ

تعرفه بر اساس مصوبات كمیسیون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویي محاسبه مي گردد
ماده )5تعهدات مشترک

 )١-٥از موضوع خدمات ارایه شده به وي (سرویس مكالمه تلفني) و از دریافت خدمات تنها بر روي شبكه فن آوا به طور كامل آگاه است .
 )٢-٥مشترك از یكسان بودن شرایط استفاده از خدمات مكالمه تلفني كه در سند حاضر بدان اشاره شده ،براي كلیه سرویسها و بستههاي
مختلف آگاهي دارد.
 )٠-٥پرداخت وجه براي استفاده از خدمات تلفن ثابت ،پس از صدور قبص براي مشترك انجام مي پذیرد.
 )١-٥مشترك ،موظف است براي اطالع از آخرین تغییرات تعرفه قیمتها به وب سایت فن آوا ) (www.fanava.netمراجعه كند .
 )٥-٥مشترك ،موظف است هرگونه درخواست از قبیل تغییر نوع سرویس و غیره را از طریق ایمیل  tel@fanava.netو سیستم
اطالع رساني پنل كاربري ،به فن آوا اعالم كند .
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 )6-٥مشترك متعهد مي گردد مدارك مورد نیاز جهت احراز هویت را در اختیار شركت قرار دهد.
 )١-٥براي تسریع در رفع مشكالت خود هرگونه سوال فني را فقط با واحد فني فن آوا با مراجعه به وب سایت فن آوا ندارد
)(www.fanava.netو یا با شماره  ٢٢١٢٥مطرح ميكند .
 )٢-٥در صورت عدم پرداخت هزینههاي استفاده از سرویس از سوي مشترك در موعد مقرر ،فن آوا ميتواند بدون اطالع قبلي و یا ارسال
اخطار ،سرویس را قطع كند.
 )٠-٥مسئولیت حفظ و نگهداري اطالعات كاربري و رمز عبور مربوطه به عهده مشترك است و خسارتهاي ناشي از هرگونه سواستفاده
احتمالي و از بین رفتن اعتبار ،به عهده خود مشترك خواهد بود .
)١٩-٥مشترك از ایجاد هرگونه اختالل نرم افزاري و سخت افزاري در شبكه فن آوا خودداري مي كند .همچنین در صورت استفاده
مشترك از نرم افزارها یا سخت افزار مكالمه تلفني كه مورد تایید فن آوا نباشند ،مسئولیت اختالالت مربوط به سرویس به عهده مشترك
خواهد بود و فن آوا هیچ گونه مسولیتي در این باره نخواهد داشت .
 )١١-٥كیفیت و برقراري ارتباط به شرایط و كیفیت اینترنت زیر ساخت كل كشور ارتباط مستقیم دارد و در صورت بروز مشكل ،مشترك
بالفاصله مراتب را به فن آوا از طریق وب سایت فن آوا )(www.fanava.netاعالم و همچنین فن آوا نیز موظف است موارد را از
راههاي قانوني پي گیري و نتیجه را اعالم كند .
 )١٢-٥مشترك حق واگذاري سرویس ارایه شده و كلیه حقوق و تعهدات مرتبط ناشي از این اشتراك را به غیر ندارد .
)١٠-٥مشترك باید از فروش مجدد سرویس ارایه شده و ارایه سرویس ثانویه به اشخاص ثالث به هر نحوي باید خودداري كند ،مگر با
موافقت كتبي فن آوا .مسئولیت هرگونه استفاده غیرقانوني و غیرمجاز به عهده مشترك است .
 )١١-٥مشترك متعهد به رعایت قوانین حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهاي رایانهاي ،حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و
هنرمندان و  Copyrightاست.
 )١٥-٥در صورتي كه مشترك ظرف مدت شش ماه از تاریخ ثبت نام ،اقدام به فعال سازي سرویس ننموده یا پس از فعال سازي ،به مدت
شش ماه متوالي هیچ تراكنشي (به جز تراكنشهاي رایگان) نداشته باشد ،فن آوا ميتواند به روش زیر اقدام كند:
در صورت نبود مانده اعتبار در حساب مشترك یا اتمام اعتبار ایشان پیرو كسر اعتبار به شرح بند فوق ،فن آوا مختار است نسبت به قطع
دو طرفه یا سلب امتیاز مشترك اقدام كند .
 )١6-٥مسئولیتهاي ناشي از سوء استفاده سرویس مكالمه تلفني به طور كامل بر عهده مشترك است .در صورت ایجاد مزاحمت از شماره
تلفن مشترك براي دیگر افراد ،موضوع از طریق مراجع قانوني پیگیري و طبق تصمیمات ایشان اقدام خواهد شد.
ماده  )6تعهدات شرکت

 )١-6زمان شروع سرویس پس از تایید تست فني از سوي فروشنده است و فن آوا نیز امكاني را فراهم ميآورد كه مشترك قبل از شروع
سرویس بتواند امكان برقراري ارتباط تا درگاه فن آوا بر روي بستر تلفن را تست كند.
 )٢-6نرخ مكالمات براساس قیمتهاي اعالم شده توسط فن آوا است و فن آوا مي تواند در چارچوب قیمت گذاري مصوب سازمان تنظیم
مقررات و ارتباطات رادیویي بدون اطالع و هماهنگي نسبت به تغییر تعرفه و نرخ مكالمات اقدام كند.
 )٠-6چنانچه مشترك به هریك از تعهدات خود عمل نكند ،فن آوامي تواند به صورت یك جانبه اقدام به قطع سرویس و از ارایه خدمات
به مشترك خودداري كند .دراین صورت مبلغ باقیمانده حق اشتراك مسترد نشده و به عنوان خسارت عدم ایفاي تعهد منظور و اخذ ميشود.
بدیهي است درصورتي كه خسارات وارده بیش از باقي مانده اشتراك باشد ،مشترك موظف به جبران آن است .فن آوا در هر صورت حق
پیگیري قانوني و ارسال اخطار بدهي و دریافت مطالبات معوقه را براي خود محفوظ مي دارد .جبران كلیه خساراتي كه به هر شكلي از
ناحیه مشترك وارد شده باشد به عهده مشترك خواهد بود .
 )١-6هیچگونه ادعاي خسارتي از بابت عدم امكان استفاده از سرویس بر عهده فن آوا نیست و فن آوا تنها در شرایطي كه علیرغم عدم
امكان استفاده از سرویس و اختالل در استفاده از سرویس از اعتبار مشترك كسر شده باشد ،نسبت به عودت اعتبار به مشترك بر اساس
اعالم موضوع و بررسي و تایید آن اقدام خواهد كرد .
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 )6-6در صورت بروز هر گونه مشكل نرم افزاري و سخت افزاري بر روي سیستم مشترك ،هیچ گونه مسئولیتي بر عهده فن آوا نخواهد
ندارد
بود.
ماده  )2پشتیبانی

براي رفع هر گونه مشكل احتمالي و تسریع كار تنها با كارشناسان فني فن آوا از طریق تلفن یا وب سایت فن آوا
)(www.fanava.netتماس ميگیرد ،در غیر اینصورت كلیه خسارات احتمالي متوجه مشترك خواهد بود و فن آوا مسئولیتي در این
باره نخواهد داشت.
ماده )1فورس ماژور

فن آوا نميتواند هیچگونه تعهدي نسبت به ارایه سرویس در صورت بروز مشكالت پیش آمده شامل بروز اشكال و اختالل در شبكههاي
مخابراتي و انتقال داده هاي شركت مخابراتي ایران و سایر شركت هاي مخابراتي وابسته ،شركت ارتباطات زیرساخت و  ...و یا اختالل در
اینترنت جهاني و بروز حوادث طبیعي غیر مترقبه مانند سیل ،زلزله ،طوفان و  ...داشته باشد.
ماده  )9فسخ قرارداد

 )١-٠در صورت فعال سازي سرویس مكالمه تلفني توسط مشترك ،فسخ سرویس تهیه شده امكان پذیر نیست.
 )٢-٠در صورتي كه مشترك بخواهد از خدمات یاد شده به شكلي غیر از آنچه در ابتداي كار و هنگام تحویل سرویس از سوي فن آوا به
وي واگذار شده است ،استفاده كند ،فن آوا محق خواهد بود سرویس وي را جمع آوري و قرارداد را به صورت یكجانبه فسخ كند.
 )٠-٠استفاده از این خدمات براي  Voice Terminationممنوع و غیر قانوني است و در صورت بروز تخلف موضوع از سوي
فن آوا ،سرویس بالفاصله قطع ،قرارداد را به صورت یكجانبه فسخ و مراتب را از طریق مراجع قانوني پیگیري خواهد شد؛ همچنین در
صورت بروز هرگونه خسارت در این خصوص ،مسئولیت و جبران آن بر اساس تشخیص ناظر شركت بر عهده مشترك مي باشد
)١-٠در صورت تخلف مشترك از هریك از تعهداتش ،شركت مي تواند قرارداد را به صورت یكجانبه فسخ و در صورت بروز هرگونه
خسارت ناشي از تخلفات مشترك ،جبران خسارت بر اساس تشخیص ناظر شركت به عهده مشترك مي باشد
ماده  )80موارد و نسخ قرارداد

این قرارداد در  ٢نسخه با اعتبار یكسان و مشتمل بر  ١٩ماده مي باشد.
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