شرکت فارانت
فرم ثبت نام اینترنت پرسرعت ADSL
** مشخصات مشترک ( این قسمت توسط مشترک تکمیل گردد )
* مشترک حقوقی
نام شرکت  /موسسه

نوع فعالیت

کد پستی

شناسه ملی  /ثبت

کد اقتصادی

شماره پروانه

* اطالعات تکمیلی
نام

/

تاریخ تولد

/
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پست الکترونیکی

نام خانوادگی

نام پدر

کدملی

کدپستی

شماره همراه

شماره تماس جهت رانژه

مشترک گرامی لطفاً آدرس را بصورت کامل وارد نمائید ( خیابان اصلی ،خیابان فرعی ،کوچه ،پالک ،طبقه ،واحد ،زنگ )

آدرس

** مشخصات سرویس ( این قسمت توسط مشترک تکمیل گردد )
ترافیک مازاد موردنیاز

سرویس درخواستی
نصب و راه اندازی توسط

شرکت

مشترک

گیگابایت

IP Static

ماه

* درصورتیکه نصب توسط مشترک انجام پذیرد ،ارتباط مشترک از سوی شرکت راه اندازی شده تلقی می گردد *

** هزینه ( این قسمت توسط شرکت تکمیل گردد )
سرویس درخواستی

ترافیک مازاد

IP Static

رانژه

نصب و راه اندازی

تجهیزات

جمع کل

پیش پرداخت

باقیمانده

توضیحات واحد فروش

** توضیحات
 - 1ارائه سرویس بر روی خطوط فیبر نوری PGS، PCM ،و ریموت امکان پذیر نمی باشد.
 - 2شرکت فارانت در صورت اعالم اطالعات اشتباه از سوی مشترک هیچگونه مسئولیتی نداشته و عواقب احتمالی آن بر عهده مشترک می باشد.
 - 3مطابق مصوبات جاری کشور ،هزینه مالیات بر ارزش افزوده به کلیه مبالغ و هزینه های مذکور اضافه شده است و مشترک ملزم به پـرداخت آن می باشد.
 - 4ارائه سرویس در مراکز مخابراتی فاقد پورت با محدودیت همراه بوده و به صرف پرداخت هزینه هیچگونه حقی برای مشترک در ارائه سرویس ایجاد نخواهد کرد.
 - 5سرویس اینترنت بر روی درگاه خروجی مودم تحویل داده می شود و شرکت فارانت هیچگونه تعهدی برای تحویل سرویس بـر روی شبکه داخلی مشترک را ندارد.
 - 6شرکت فارانت هیچگونه مسئولیتی در قبال سیم کشی داخل ساختمان ،سیستم سانترال ( دستگاه تلفن مرکزی ) ،رایانه و تجهیزات آن ،کابل کشی و سایر موارد را ندارد.
 - 7تمامی سـرویس هـای اینترنت شرکت صبانت با  IP Dynamicارائـه خواهند شد .لـذا در صورت خرید سرویس  IP Staticو اتمام زمـان آن ،شرکت فـارانت هیچگونه تعهدی نسبت بـه نگهداری و یـادآوری
جهت تمدید نخواهد داشت.
 - 8پاسخگوئی به تمامی مشکالت فنی کـاربران بر عهده شرکت صبانت با شماره سـراسـری  1524بصورت  24ساعته می باشد و شـرکت فـارانت هیچگونـه مسئولیتی در قبـال رسـیدگی بـه مشکالت فنی کـاربـران
اعم از بررسی خط تلفن ،رفع نویز خط و سایر موارد را نخواهد داشت.
 - 9قطعی های ناشی از قوه قاهره ( مانند حوادث طبیعی ) ،خـرابی تجهیزات مشتری Down Time ،شرکت خدمت دهنده ( صبانت ) و قطعی هائـی که بنا بـه درخـواست مشتری و یـا ناشی از تخطی ایشان از
قوانین و مقررات و یا مفاد (  ) SLAبوده و یا ناشی از عدم پرداخت صورتحساب توسط مشتری و یا ناشی از صدور احکام توسط مراجع قضایی و یا امنیتی کشور باشد ،مشمول تعرفه توافق سطح خدمات نمی گردد.

اینجانب  ..............................................................................................................با مطالعه و تائید مندرجات فوق ،متقاضی بهره برداری از خدمات اینترنت پرسرعت  ADSLشرکت صبانت می باشم.

محل امضاء مشترک

