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

نوع فعالیت

نام مدیرعامل

شناسه ملی  /ثبت

کد اقتصادی

شماره پروانه

شماره تماس شرکت

نام نماینده  /وکیل

کد ملی نماینده  /وکیل

سمت سازمانی

شماره تماس 1

شماره تماس 2

* اطالعات تکمیلی
نام

/

تاریخ تولد

/
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شماره همراه

نام خانوادگی

نام پدر

کدملی

تلفن تماس ثابت

پست الکترونیکی

کد پستی

مشترک گرامی لطفاً آدرس را بصورت کامل وارد نمائيد ( خيابان اصلی ،خيابان 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

* در صورتيکه نصب توسط مشترک انجام پذیرد ،شرکت فارانت هيچگونه مسئوليتی در قبال سيگنال مناسب و تائيد سرویس را نخواهد داشت *

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

ترافیک مازاد

IP Static

تجهیزات

نصب و راه اندازی

ایاب و ذهاب

جمع کل

پیش پرداخت

باقیمانده

توضیحات واحد فروش

** توضیحات
 - 1سرویس راه اندازی شده به مدت یک هفته توسط شرکت فارانت بلحاظ افت سرعت و ضعف سیگنال ،بصورت کامالً رایگان گارانتی می باشد.
 - 2داکت کشی ،عبور کابل از داکت بر عهده شرکت فارانت نمی باشد و در صورت نیاز به اجرا ،هزینه آن طبق تعرفه شرکت فارانت از مشترک اخذ خواهد شد.
 - 3سرویس اینترنت بر روی درگاه خروجی اکسس پوینت تحویل داده می شود و شرکت فارانت هیچگونه تعهدی برای تحویل سرویس بر روی شبکه داخلی مشترک را ندارد.
 - 4در صورت بازدید و عدم تمایل مشترک یا دریافت سیگنال مناسب ،نصب مبلغ هزینه نصب و راه اندازی بعنوان هزینه کارشناسی بهمراه هزینه ایاب و ذهاب طبق وجه پرداختی از مشترک
اخذ خواهد شد.
 - 5تمامی سـرویس هـای اینترنت شرکت فـارانت با  IP Dynamicارائه خـواهند شـد .لـذا در صـورت خـریـد سـرویـس  IP Staticو اتمام زمـان آن ،شرکت فارانت هیچـگونـه تعهدی نسبت
به نگهداری و یادآوری جهت تمدید نخواهد داشت.
 - 6در صورت تشخیص کـارشناس جهت نصب میله ،مشترک میبایست طی اعالم کـارشنـاس میله و بست های مربـوطه را طبـق متـراژ و تعداد اعـالم شـده در محل تهیه و در روز نصب در محلی
که کارشناس اعالم می نماید نصب نماید .در صورتیکه مشترک قادر به انجام این کار نباشد ،هزینه تهیه و نصب میله طبق تعرفه شرکت فارانت از مشترک اخذ خواهد شد.
اینجانب  ............................................................................................با مطالعه و تائيد مندرجات فوق و توضيحات تکميلی فرم ثبت نام ،متقاضی بهره برداری از خدمات اینترنت پرسرعت  Wirelessشرکت فارانت می باشم.

محل امضاء مشترک

* توضیحات تکمیلی *
 - 1کلیه مسئولیت های اخالقی و قانونی ناشی از استفاده مشترک و کاربران تحت نظر وی بر عهده مشترک می باشد.
 - 2حفاظت از اطالعات ،محتوای نامه ها ،امنیت شبکه ،نام های کاربری و رمز های عبور بر عهده مشترک خواهد بود.
 - 3سرویس ( سرویس ماهانه ،ترافیک مازاد ) خریداری شده به هیچ عنوان ابطال یا جایگزین با سرویس دیگر نخواهد شد.
 - 4استفاده از آدرس های  IPدیگر به غیر از  IPهای تخصیص داده شده از شرکت فارانت برای خدمات خاص ،تخلف محسوب می شود.
 - 5شرکت فارانت در صورت اعالم اطالعات اشتباه از سوی مشترک هیچگونه مسئولیتی نداشته و عواقب احتمالی آن بر عهده مشترک می باشد.
 - 6مطابق مصوبات جاری کشور ،هزینه مالیات بر ارزش افزوده به کلیه مبالغ و هزینه های مذکور اضافه شده است و مشترک ملزم به پرداخت آن می باشد.
 - 7میانگین زمان نصب و رفع خرابی برابر با  2روز کاری بوده و شرکت فارانت همواره سعی دارد مدت زمان انجام خدمات ( نصب و رفع خرابی ) را به کمتر از  24ساعت کاهش دهد.
 - 8شرکت فارانت می تواند به صالحدید خود و در راستای حفظ امنیت یا بهره وری مناسب شبکه ،برخی از دسترسی های مشترک بر روی بعضی از پورت ها یا پروتکل ها را محدود نماید.
 - 9هرگونه اشکال ،اختالل ،تغییر در تجهیزات یا استفاده از تجهیزاتی که مورد تایید شرکت نبوده ،وقفه در خدمات تلقی نمی گردد و شرکت فارانت هیچگونه مسئولیتی در قبال آنها را نخواهد داشت.

 - 10چنانچه بـه هر دلیل یک هفته پس از نصب یا رفع خرابی و تحویل سـرویس به مشترک در شبکه یا تجهیزات مورد استفاده ،تغییراتی ایجاد شود که منجر به اختالل در خدمات گردد و رفـع
آن ملزم بـه حضور کارشناس در محل مشترک باشد ،راه اندازی مجدد منوط به پرداخت هزینه خواهد بود.
 - 11مشترک متعهد است در طول مدت قـرارداد بر اساس مقررات قـانونی و موازین شـرعی و آئین نـامه ها و مقررات وزارت ارتباطات و فـن آوری اطالعات و با رعـایت کلیه شئونات اخالقی
از پهنای باند اختصاص یافته مطابق با عرف موجود استفاده نماید و در صورت اثبات خالف هیچگونه مسئولیتی بر عهده شرکت فارانت نمی باشد .
 - 12مشترک حق واگذاری اشتراک یا سرویس های دریافت شده از شرکت فارانت را جزئاً یا کالً به غیر را ندارد و در صـورت مشاهد شرکت فارانت مجاز خواهد بود بصورت یـک جانبه
قرارداد را فسخ و باقیمانده مبلغ قرارداد را به نفع خویش ضبط نماید .الزم به ذکر است مسئولیت هر گونه استفاده غیرقانونی و غیر مجاز یا ایجاد اختالل بر عهده مشترک می باشد.
 - 13به مشترک پیشنهاد می گردد تـا از تجهیزات شـرکت استفـاده نمایـد تـا خللی در برقـراری ارتـبـاط ،پیشتیبانی و رفـع مشکالت بعدی بـوجـود نیاید .الزم بـذکر است شرکت فارانت
هیچگونه مسئولیتی در قبال تجهیزاتی که مورد تائید شرکت نبوده یا از قبل توسط مشترک تهیه شده است را نخواهد داشت .شایان ذکر است تمامی تجهیزاتی که توسط شرکت تأمین می شوند
دارای گارانتی شرکتی بوده و شرکت فارانت هیچگونه مسئولیتی در قبال گارانتی تجهیزات نخواهد داشت.
 - 14مشترک در حیطه امکانـات و اختیارات خود ،موظف به حفظ امنیت شبکه و جلوگیری از انجام اقـدامـاتی نظیر ویـروسـی نمودن شبکه ،هـک نمودن سـایت هـا ،ارسال  Spamو  ...می
باشد .همچنین مشترک متعهد می شود از هـرگونه اقـدام برای ورود به شبکه فارانت ،اسکن شبکه ها ،ایجـاد اختالل در سـرویـس هـای عمومی و خصوصـی ،دسترسی بــدون مجوز به اطالعات
خصوصـی افراد ،شرکت ها و سازمان های داخلی و خارجی و استفاده از سرویس دیگر مشترکین خودداری نماید.

نام و نـام خانوادگی :
تاریخ مطالعه و تائید :

........................................................................................................................

/

/

