کارت ثبت نام تلفن 
کارت نصب مجدد 

شرکت مخابرات استان همیان

شماره پرونده:

تاریخ ثبت نام 13 ..................

نام  ...................................................نام خانوادگی  .................................................................شماره شناسنامه ........................................
کددددی م.ددددی  ......... ...........................................تدددداریل تو.ددددی ....................................م.ددددل .ددددی.ر  ................................ر نددددی
..........................

شمال 

کروکی محل نصب :

نشانی م.ل نصب :

این قسمت توسط متقاضی تکمیل می گردد

خیابان :

کوچه :

ب.وک :

پالک :

.احی :

طبقه :

مسکونی

تجاری 

د..تی 

کیپستی (ا.زامی است) :
E-Maill
شماره ت.فن همراه :
شماره ت.فن منصوبه در م.ل تقاضا :

 متقاضی نصب ت.فن در آدرس  .کر.کی ترسیم شیه وق می باشم.
 در م.ل جییی
که به ع.ت بیهی آبونمان تخ.یه گردییه می باشم .
 متقاضی نصب مجید ت.فن به شماره .......................
 در م.ل قییم
 .به موجب این سنی به شرکت مخابرات ایران حق  .اختیار می دهم که چنانچه خالف تعهیات منیرج در پشت این کارت عمل کنم نسبت به قطد .
یا جم آ.ری  .س.ب امتیا ت.فن طبق ضوابط  .حسب مورد اقیام نمایی .ک.یده مطا.بدات خدود اعدم ا دیدون  .یدا خسدارت .ارده را ا طریدق مراجد

ذیصالح پیگیری .. .ول نمایی.
اینجانب متقاضی استفاده ا سر.یس اینترنت پرسرعت  ADSLبشرط .جود امکانات نی می باشم .ب.ی 

خیر 

سرعت  ..........................حجم (کی.و بایت) ....................................
شماره ت.فن .اگذار شیه در اختیار  111قرار گیرد.
متراژ خارج ا مر

اتصا.ی

پست

ب.ی 
مرکزی

خیر 

امضاء متقاضی
کا و

مصرفی :
م.ل کپی یش دستگاه POS

نام مامور

امضاء ناظر
شماره یش بانکی:

م.ل کپی کارت م.ی

شماره ت.فن

امضاء رئیس مرکز

« تعهیات متقاضی قبل  .بعی ا دائری »
شماره پر.نیه .................................. :

 -1ک.یه مقررات جاری  .مقررات  .تعر ه ها  .ما.یات  .عوارض که بعیاً ا طرف شرکت مخابرات ایران  .سا مان تنظیم مقررات  .ارتباطات رادیویی  .دارایی
 .مراج ذیربط تصویب  .به موق اجراء گذارده می شود بی.ن هیچ عذری رعایت  .اجرا نمایم در غیر اینصورت شرکت مخابرات حق دارد رأساً نسبت به قط
ت.فن  .سایر امکانات مخابراتی اینجانب اقیام نمایی.
 -2در سیم کشی ساخت مان مسیر سیم ت.فن خود را ا مسیر برق مجزا کرده تا ا انتقال احتما.ی جریان برق . .دیمه دن بده دسدتگاه مرکدزی شدرکت مخدابرات
ج.وگیری نمایم.
 -3برای ارتباط غیر مجا بین ا.م.ل ا آن استفاده ننمایم.
 -4ت.فن را .سی.ه سوء استفاده  .مزاحمت های ت.فنی  .رایانه ای (سر.یس  ) Dial-Up . ADSLقرار نیهم بییهی اسدت در غیدر اینصدورت مطدابق قدوانین .
مقرات .ض شیه منجم.ه قانون جرایم رایانه ای اقیام خواهی شی.
 -5مب.غ .ورت.ساب منیرج در برگه تشخیص را در مه.ت مقرر پرداخت نمایم در .ورت عیم پرداخت بیهی ت.فن ،شرکت مخابرات حق دارد نسبت بده قطد
ت.فن اینجانب جهت پیگیری ..ول مطا.بات خود اقیام نمایی.
ضمناً در .ورت عیم پرداخت پس ا سه د.ره ت.فن تخ.یه  .جم آ.ری خواهی شی  .دایری مجید منوط به .جود امکانات نی می باشی.
 -6ارسال .ورت.ساب ها  .مکاتبات  .ا.راق اداری یا قضایی به نشانی م.ل نصب ت.فن را ابالغ شیه ت.قی نمایم.
 -7شرکت مخابرات در قبال .اگذاری حق اتصال ا سوی اینجانب به غیر هیچگونه تعهیی نیارد.
 -1با ع.م  .اطالع کامل ا اینکه مب.غ .اریزی در ظهر این کارت .ر اً بابت هزینه اتصال به شبکه بوده  .پس ا سیم کشی  .دایری ت.فن غیر قابدل اسدترداد مدی
باشی ثبت نام  .این برگه را تکمیل نموده ام  .هرگونه ادعایی را ا خود ساقط می نمایم.
 -9ت.ویل بوق ت.فن به متقاضی  .در .ورت عیم حضور متقاضی ،قائم مقام .ی در م.ل بالمان می باشی.
 -11مشترک با شیوه پرداخت .ورت.ساب د.ره ای ( )Postpaidمتعهی می شود هزینه خیمات  ADSLبرابر تعر ه مصوب  .مراج قدانونی ذیدربط کده طدی
.ورت.ساب هر د.ره به اقامتگاه قانونی مشترک ارسال  .یا ا طریق تماس ت.فنی  .یا پایگاه اطالع رسانی شرکت اعالم می شود را در مه.ت تعیین شیه پرداخت
نمایی در غیر اینصورت شرکت مجا به قط خیمات بوده  .به منظور ..ول مطا.بات ا طریق مراج ذیصالح اقیام قانونی بعمل خواهی آ.رد .چنانچه مشدترک
ظرف میت  15ر .پس ا قط خیمات اقیام به پرداخت .ورت.ساب د.ره ننمای ی شرکت نسبت به جم آ.ری خیمات اقیام می نمایی  .اتصال مجید منوط به
.جود امکانات  .پرداخت هزینه مربوطه می باشی.
 -11هرگاه در مورد تغییر یا ن.وه ی اجرای مفاد این قرارداد اختال اتی بین طر ین پییی آیی تصمیم شرکت مخابرات استان همیان ناظر  .حاکم خواهی بود.
 -12با توجه به تعر ه .اگذاری اینترنت پرسرعت براساس پهنای بانی با ضریب اشتراک حیاکثر  11مشترک  ،نسبت به دریا ت هزینه پهنای بانی ،با سرعت باالتر
ا حیاقل  %11کل پهنای بانی ،حق اعتراض نخواهی داشت.
 -13مسئو.یت عیم استفاده ا ارتباط در ر.ش  ( Postpaidر.ش .ورت .ساب د.ره ای) بعهیه مشترک بوده  .عیم استفاده ا آن موجب کداهش هزینده هدای
ماهیانه نمی شود.
 -14در .ورتیکه خیمات  ADSLبه تب قط ت.فن بنابر دستور مراج ذیصالح  .یا بیهی آبونمدان قطد شدود مشدترک حدق هیچگونده اعتراضدی ندیارد .قطد
خیمات بع.ت بیهی به .الحییی شرکت مخابرات انجام می گیرد .به عبارتی قط ت.فن ممکن است منجر به قط خیمات  ADSLنشود .در اینصورت مشترک
می توانی ا سر.یس استفاده نمایی  .م.زم است هزینه متع.قه را پرداخت نمایی.
 -15متن قرار داد استفاده ا ت.فن ثابت  .توا ق نامه سطح خیمات اینترنت بدا اسدتفاده ا دن ا.ری  ADSLرا کده توسدط سدا مان تنظدیم مقدررات .ارتباطدات
رادیویی به شرکت مخابرات ایران ابالغ گردییه  .در سایت  www.tch.irموجود میباشی مطا.عه .موا قت خود را با مفاد آن اعالم مییارم.

امضاء متقاضی

