
 خدمات تلفن بین الملل تِل کارت 
 دهنده سرویس های تلفن بین المللارائه 

 

 
 15/01/94تاریخ بروز رسانی :  

 

 تِل کارت استفاده از سرویس تلفن بین الملل و ضوابط شرایط -توافقنامه 
 

 

 تعاریف :  اول فصل

 می سرویس هزینه پرداخت و خرید به اقدام حقوقی یا حقيقی شخص عنوان به که است کسی خریدار 1.1

 .نماید

 .شرکت توسط ارائه قابل وارتباطی فنی افزاري، نرم ثبتی، خدمات از یک هر:  سرویس 1.1

 و داشته حساب آنجا در خریدار که  http://telcart.ir/poshtibani آدرس به وبگاهی:  کاربران پرتال 1.1

 و دهد ارتقا یا نموده تمدید را آنها مشاهده؛ را خود سرویسهاي فهرست تواند می حساب این طریق از

 .است رسانی بروز و ویرایش قابل و شده ثبت آنجا در خریدار مشخصات

 و الکترونيکی مکاتبات کليه که  http://telcart.ir/poshtibani آدرس به وبگاهی:  پشتيبانی پرتال 1.4

 .است پيگيري قابل تيکت شماره طریق از و ثبت آنجا در شرکت با کاربران سایر و خریداران ایميلهاي

 که نحوي به وقيمتها ومحدودیتها ها ویژگی با همراه ارائه قابل هاي سرویس کامل فهرست:  تعرفه 1.5

 .گردد آگاه خریدارکامال

 سایر انجام اعالم ویا شده خریداري سرویسهاي از استفاده عبور کلمه یا شناسه ارائه:  خدمات  تحویل 1.1

 .شرکت و خریدار بين قرارداد یا فاکتور اساس بر خدمات

 .کنند می مرور و مشاهده را خریدار سایت وب دنيا سراسر از که اشخاصی کليه:  سایت وب کاربر 1.1

و بر بستر اینترنت می  Voipدر کليه سرویس ها انتقال صوت بصورت   : عملکرد اوليه و زیر ساخت 1.1

 باشد.
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کاربر پس از خرید هر نوع سرویس با اعتبار اوليه مشخص و تاریخ انقضاي  : استفاده از سرویس 1.9

مشخص و با استفاده از تلفن معمولی )تلفن ثابت یا موبایل و از کليه نقاط ایران( می تواند تماس بين الملل 

براساس سرویس مشترک و نوع سرویس خریداري شده داشته باشد و بر اساس یک دقيقه مکالمه 

 رایط مندرج از اعتبار اوليه یا خریداري شده مشترک کسر می گردد.مطابق با ش

آگاهی  که هنگام خرید، خریدار با خرید یا اعتبار ریالی سرویس می باشدقيمت خرید سرویس : قيمت  1.10

از  با کشور )با تعرفه به آگاهی رسيده خریدار( مقصد بر اساس یک دقيقه مکالمه و کامل انتخاب می نماید،

 گردد.آن کسر می 

عبارت است از مدت زمان مجاز جهت مکالمه. در سرویس هاي اعتباري نامحدود و تک  تاریخ انقضا : 1.11

کشور و برخی سرویسهاي تجاري تاریخ انقضا وجود ندارد و مشترک ماداميکه داراي اعتبار ریالی باشد 

مدت مشخص شده ميتواند ميتواند از سرویس استفاده نماید. در سرویس هاي اعتباري مدت دار مشترک تا 

بر اساس اعتبار ریالی مکالمه داشته باشد، حال ميتواند اعتبار ریالی خود را یکروزه مصرف نماید یا طی 

مدت مشخص شده و در صورت عدم مصرف، سرویس پس مدت مشخص شده حتی با داشتن اعتبار 

 ریالی غير فعال و منقضی شده و غير قابل استفاده خواهد بود.

 رویس هاانواع س 1.11

 سرویس این مشترکين به ميباشد خانگی هاي سرویس جز سرویس، این:  کارت تل الملل بین تلفن کارت .1

 جوایزي ماهه هر قرعه قيد به باشد می تومان 100.000 ، 50.000 ، 10.000 ، 10000 ، 5000 مبالغ در که

 از پس که بود خواهد خریداري قابل سایت وب طریق از آنالین بصورت سرویس این شد خواهد اعطا

 مذکور سرویس همچنين. شد خواهد ارسال استفاده نحوه و کد پين اطالعات کاربر ایميل به آنالین پرداخت

 .ميباشد تهيه قابل و موجود کشور سراسر معتبر هاي فروشگاه در فيزیکی کارت بصورت

 

 تلفن اعتباري هاي سرویس ميان در سرویس، ترین گسترده:  کارت تل زمانی نامحدود اعتباری سرویس .1

 کارت تل الملل بين تلفن خدمات سایت وب طریق از الکترونيکی بصورت فقط و ميباشد کارت تل الملل بين
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 اعتبار اتمام تا کاربر و نداشته انقضا تاریخ سرویس این بود خواهد خریداري قابل آنالین پرداخت بصورت و

 سرویس از کمتر دقيقه نرخ داراي همچنين نماید شارژ آنرا بارها و نماید استفاده آن از ميتوانيد خود سرویس

 پذیر امکان سرویس این در دنيا هاي کشور کليه با ارتباط قابليت و ميباشد کارت تل الملل بين تلفن کارت

در این نوع سرویس مشترک بصورت نامحدود زمانی بوده )قابليت مکالمه در کليه ساعات شبانه  .باشد می

روز(، بر اساس مدت زمان مکالمه و تعرفه کشور مقصد )تلفن ثابت و یا موبایل( و بر اساس یک دقيقه از 

 اعتبار ریالی وي کسر ميشود

 

 محدودیت داراي سرویس این نام به توجه با:  کارت تلفن الملل بین تلفن دار مدت اعتباری سرویس .1

اما مشترک می تواند در کليه ساعات شبانه  .باشد می  تاریخ از پس استفاده و تاریخ انقضا سرویس زمانی

روزمکالمه داشته باشد، بر اساس مدت زمان مکالمه و تعرفه کشور مقصد )تلفن ثابت و یا موبایل( و بر اساس 

 و روزه 11 - روزه 14 - روزه 1 هاي بسته انواع در سرویس این یک دقيقه از اعتبار ریالی وي کسر ميشود

 داراي همچنين ميباشد دارا را دنيا هاي کشور کليه با ارتباط قابليت و گردیده تهيه کاربر نياز با توجه با ماه یک

مشترک تا .باشد می کارت تل الملل بين تلفن زمانی نامحدود اعتباري سرویس به نسبت ارزانتري دقيقه نرخ

حتی با داشت  پایان تاریخ انقضا سرویس فرصت استفده از سرویس راخواهد داشت و بعد از مدت مذکور،

 اعتبار ریالی، سرویس غير فعال و غير قابل استفاده ميگردد.

 

 ميگردد ارائه کشور تک بصورت فقط سرویس این:  کارت تل الملل بین تلفن کشور تک اعتباری سرویس .4

ميشود این نوع سرویس بصورت نامحدود زمانی بوده )قابليت مکالمه در  عرضه تومان 15000 هاي بسته در و

ساعات شبانه روز(، بر اساس مدت زمان مکالمه و تعرفه کشور مقصد )تلفن ثابت و یا موبایل( و بر  کليه

 از اساس یک دقيقه از اعتبار ریالی وي کسر ميشود و با پایان اعتباري ریالی سرویس قابل استفاده نخواهد بود.

 می دار مدت اعتباري و مانیز نامحدود اعتباري - تلفن کارت هاي سرویس به نسبت سرویس این مزایاي

 کشوري شما مقصد صورتيکه در اینرو از کرد اشاره قبلی سرویس سه به نسبت دقيقه نرخ بود پایين به توان

 کارت تل کشور تک اعتباري سرویس شما به ما پيشنهاد باشيد می زیادي مکالمه داراي و ميباشد مشخص
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 .باشد می انقضا تاریخ بدون و نداشته زمانی محدودیت سرویس این از استفاده ميباشد ذکر شایان. ميباشد

 

 نرخ بهترین از استفاده قصد که کاربرانی از دسته آن:  کارت تل الملل بین تلفن اقتصادی اعتباری سرویس .5

 نمایيد استفاده کارت تل اقتصادي اعتباري سرویس از توانند می ميباشند را روز 1 زمان مدت در دقيقه قيمت

 .باشد می دارا را خاص کشور یک با فقط ارتباط قابليت سرویس این

 

 الملل بين تلفن ویژه سرویس از استفاده با:  کارت تل الملل بین تلفن عالیات عتبات اعتباری سرویس .1

 ما نمایيد تجربه را عربستان و عراق کشورهاي با تماس هزینه کمترین توانيد می کارت تل عاليات عتبات

 هاي کشور با مکالمه قابليت صرفا سرویس این. ميدهيم ارائه شما به مکالمه کيفيت بهترین با را هزینه حداقل

 الملل بين تماس ارزانترین کارت تل عاليات عتبات الملل بين تلفن سرویس. ميباشند دارا را عربستان و عراق

 عراق و عربستان شهرهاي سایر و بصره - نجف - اربيل - بغداد - کربال - جده - مدینه - مکه شهرهاي به

. باشيد داشته ارزان الملل بين تماس خود زائرین با خاطر آرامش با ميتوانيد. مينماید پذیر امکان شما براي را

 .ميباشد ميسر کارت تل عاليات عتبات الملل بين تلفن سرویس آنی تحویل و اینترنتی خرید امکان

 

 مصارف جهت کارت تل الملل بين تلفن خدمات:  کارت تل الملل بین تلفن تجاری اعتباری سرویس .1

 سرویس هستند الملی بين تلفن باالي مکالمه ترافيک داراي که موسساتی از دسته آن سازمانی و شرکتی

و یا سفارشی انتخاب  کشوري تک بصورت فوق سرویس است نموده اندازي راه را خود تجاري اعتباري

 در باید شرکتها درخواست. ميگردد ارائه ساليانه الی ماهيانه در مدتهاي  و کشور هاي مورد نظر توسط مشترک

 .ميباشد دارا ها سرویس کليه ميان در را دقيقه نرخ ترین پایين سرویس این گردد ارائه رسمی سربرگ

 

 کيفيت بيشتر افزایش مزایاي از ميتواند مشترک  الملل بين تلفن سرویس باند پهناي افزایش باپهناي باند :  1.11

 مشترکين اینرور از بود نخواهد پایه هاي سرویس نامناسب کيفيت معناي به این البته. شوید برخودار مکالمه

که با پرداخت هزینه براي برخی سرویس  دهند افزایش را خود سرویس باند پهناي نياز صورت در ميتواند
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 ها همراه خواهد بود.

 و سریع گير شماره سرویس سازي فعال و مصرفی اعتبار و مکالمات ریز مشاهده قابليتپنل اینترنتی :  1.14

که توسط مشترک مدیریت می شود. این سرویس در برخی سرویس هاي اعتباري رایگان و در  پين بدون

 برخی با هزینه راه اندازي می شود.

 

 هویت  فصل دوم :

 کارت تل -شرکت :  فروشنده هویت  1.1

 بانک در و کاربران پرتال در وي مشخصات که است حقوقی یا حقيقی شخصی خریدار:  خریدار هویت 1.1

 .شود می مدیریت وي حساب تحت شده خریداري سرویسهاي و دارد وجود شرکت کاربران اطالعات

. گردد می معرفی کاربران پرتال در االختيار تام نماینده نفر یک حقوقی، شخص هویت با خریداران مورد در 1.1

 نماینده کتبی اعالم وظيفه. دارد تام اختيار حقوقی شخص خود همانند شده تهيه سرویس به نسبت نماینده این

 حقوق به نسبت مسئوليتی کتبی اعالم دریافت عدم صورت در شرکت و بوده خریدار عهده بر آینده در جدید

 . داشت نخواهد خریدار ومسئوليتی مالکيتی وعملکرد

 شناسنامه کپی شامل خود هویتی اطالعات ارائه به موظف خریداران کليه خریداران، قانونی حقوق حفظ براي 1.4

 تغييرات، آخرین رسمی روزنامه کپی با همراه حقوقی شخص ودرخواست حقيقی اشخاص براي ملی کارت ،کپی

 به اقدام امور، وتسریع تسهيل جهت به و خرید فرآیند تکميل هنگام در شرکت، صورتيکه در. باشند می شرکت به

 عدم وبا بوده محفوظ شرکت براي همواره مدارک این دریافت حق آن از پس ننماید مدارک این وکنترل دریافت

 اعالم عواقب ضمنا و شود می محسوب ملغی خریدار مالکيتی حقوق شرکت،  به مقرر زمان در مدارک ارائه

 خریداران ءامضا صحت کنترل قبال در مسئوليتی شرکت. بود خواهد خریدار عهده بر مستقيما اطالعات ناصحيح

 .ندارد آنها ونمایندگان

 و بوده صحيح امثالهم و تماس شماره و آدرسها و شده ارائه هویتی اطالعات کليه که نماید می اذعان خریدار 1.5

و با توجه به اینکه اطالعات سرویس خریداري شده .کوشد می کاربران پرتال در آنها داشتن نگه بروز در همواره

وي در پنل کاربري به ایميل خریدار ارسال ميگردد، تل کارت تعهدي در قبال درج ایميل اشتباه خریدار از سوي 
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 نياز که زمان هر دارد حق شرکت نخواهد داشت. را و همچنين عدم دریافت اطالعات سرویس از سوي خریدار

 دارد حق شرکت. نماید دریافت خریدار از را اطالعات این اصل برابر تصویر باشد داشته اطالعات این کنترل به

 .نماید اقدام سرویس تعليق به نسبت مستند و صحيح اطالعات تکميل تا

 تنهائی به هریک خریدار نماینده ویا خریدار عهده بر آن، با مرتبط حقوق و مسئوليتها کليه و سرویس مالکيت 1.1

 .باشد می

 به تمدید، و نگهداري خدمات کيفی بهبود ویا هزینه کاهش راستاي در و مشتري درخواست به صورتيکه در 1.1

 و حقوق کليه و مالکيت همچنان باشد شده ثبت خدمات، کننده ارائه شرکت مشخصات خریدار مشخصات جاي

 .بود خواهد خریدار عهده بر قانونی مسئوليتهاي

 

   هم با طرفین ارتباط نحوه:  سوم فصل

 پرتال یا درخواست هاي ها تيکت به پاسخ و خریدار ایميل آدرس خریدار، با شرکت مستند ارتباطی روش 1.1

 .بود خواهد است، شده ثبت کاربران پرتال در وي کاربري حساب که پشتيبانی

 پيگيري شماره دریافت با پشتيبانی پرتال در ارسال درخواست ثبت شرکت، با خریدار مستند ارتباطی روش 1.1

 .بود خواهد شرکت از کتبی رسيد دریافت و نامه ارسال یا و تيکت

 شبهه موارد در مستند روش و بوده مقدور بطور موقت کار انجام تسهيل براي خریدار توسط ایميل از استفاده 1.1

 .گردد نمی محسوب خریدار براي انگيز

 طرق از را خود یافته تغيير تماس اطالعات که خریداري بر وارد وخسارات تبعات به نسبت مسئوليتی شرکت 1.4

 .ندارد است نرسانده شرکت اطالع به  معتبر

 

 تغییرات:   چهارم فصل

 وسایر ایران اسالمی جمهوري قوانين از است تابعی شرکت خدمات از استفاده  توافقنامه:   توافقنامه تغييرات 4.1

 و قوانين این  که آنجا از و شرکت ارائه قابل سرویسهاي بر ناظر المللی بين مجامع توافقات و المللی بين قوانين
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 در آتی تغييرات حق شرکت دارند، تغيير امکان وماهانه آنالین طور به  الملل بين و کشور سطح در توافقات

و قوانين توافقنامه صفحه به لينک طریق از را شده بروز  توافقنامه ونسخه داند می محفوظ خود بر را توافقنامه

 نفر رسانی اطالع به نسبت مسئوليتی شرکت ضمنا.بود خواهد عموم دسترس در شرکت سایت وب در  ومقرارت

 سایت وب به مراجعه با عندالزوم را موارد بایست می وخریدار نداشته احتمالی تغييرات درخصوص نفر به

 .نماید کنترل شرکت

 :   تعرفه تغييرات  4.1

 فعلی سرویس در ارتقا به تمایل صورت در خریدار سرویس، از استفاده درحين تعرفه تغيير صورت در 4.1.1

بر اساس نرخ  سرویس تلفن بين الملل تعرفه مکالمه همچين بود خواهد جدید قيمتهاي رعایت به موظف خود

 صورت در. گردد می رسانی اطالع تغيير صورت در و مندرج در سایت می باشد که به اطالع مشترک رسيده

 خواهد سرویس وجود روي بر خرید از پس قيمت حتی تغيير امکان نرخ تعرفه مخابرات افزایش یا کاهش

 .داشت

 خریداري اوليه سرویس یک از استفاده درهنگام که خدماتی سایر ویا فنی نيروي کارشناسی هاي هزینه 4.1.1

 . باشد می خریدار جدید درخواست روز تعرفه تابع گردد می واقع نياز مورد  شده

اعتباري  هاي سرویس کليه و الملل بين تلفن کارت از اعم الملل بين تلفن سرویس نوع هر خرید از پس 4.1.1

 .داشت نخواهد وجود یکدیگر به تبدیل امکان بعلت ثبت در سيستم مخابرات

 جدید سفارشات براي آن از تبعيت به موظف وخریدار شده منعکس سایت وب طریق از تعرفه تغييرات 4.1.4

 را وي فنی فوریتهاي ویا بدهد دست از را رسانی اطالع امکان شرکت ضروري، موارد دليل به هرگاه.باشد می

 .داشت نخواهد تغييرات ونحوه زمان رسانی اطالع براي مسئوليتی نماید امر این به ناچار

 ایميل ارسال ویا وي نماینده یا خریدار کتبی درخواست طریق از سرویس مالکيت تغييرات:  مالکيت تغييرات 4.1

 .ميگردد انجام کاربران پرتال در کاربري حساب در موجود ایميل آدرس طریق از مذکور درخواست

 جهت را مالکيت تغيير متقاضی شناسایی مدارک دارد حق خود خریداران حقوق حفظ راستاي در شرکت 4.1.1

 .دارد دریافت سرویس مالک مشخصات با انطباق و وي هویت احراز

 تغيير براي اقدامی است، نکرده پيدا مشکوک موارد مورد در کافی اطالعات که زمانی تا تواند می شرکت 4.1.1
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 .ندهد صورت سرویس یک مالکيت

 

 خدمات تحویل:  پنجم فصل

 : تحویل نحوه  5.1

 از فقط مراتب شده، خریداري سرویس شدن تحویل آماده با خریدار، توسط سفارش مبلغ پرداخت از پس  5.1.1

از اینرو شرکت هيچ تعهدي در .شود می داده اطالع خریدار به سرویس برگه ویا پروفایل در مندرج ایميل طریق

نظير : پست، پيک و .. نخواهد  نقل و قبال ارسال اطالعات خریداري شده از طریق سایر سرویس هاي حمل

  داشت.

 است موظف ننماید دریافت را مذکور ایميل تحویل، زمان حداکثر زمانی بازه در صورتيکه در خریدار  5.1.1

 اعالم شرکت فروش بخش به را مراتب نامه، امضا وبا کتبی بصورت مجاز تحویل زمان پایان از پس روز1 حداکثر

 .نماید

 مجاز شرکت نشود، انجام آن مقرر زمان در تحویل که محدودیتهایی ویا فنی ویژه شرایط بروز صورت در  5.1.1

 .بود خواهد برابر 1 تا سرویس تحویل زمان افزایش به

 5.1.1. بند داشت نخواهد شده خریداري سرویس لغو درخواست حق خریدار 5.1.4

 وتحویل شده خریداري سرویس از خریدار استفاده عدم یا و نياز با تطابق عدم قبال در مسئوليتی شرکت  5.1.5

 .ندارد شده

 مرجوع امکان مشتري ایميل به آن ارسال و مشتري برايو اطالعات سرویس  کد پين نمایش علت به 5.1.1

به هيچ عنوان محقق نخواهد بود و خریدار باید قبل از خرید کليه بررسی هاي الزم را  وجه پرداخت و کاال نمودن

 .بعمل آورد

 اعتباري هاي سرویس کليه و الملل بين تلفن کارت از اعم الملل بين تلفن سرویس نوع هر خرید از پس 5.1.1

 .داشت نخواهد وجود یکدیگر به تبدیل امکان
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 ومحرمانگی امنیت:   ششم فصل

 انتقال براي تلفن و دورنگار پست، مانند ارتباطی هاي محيط سایر ميزان همان به اینترنت محيط کلی طور به 1.1

 ضمن دليل همين به. شوند سمع استراق اطالعات است ممکن محيطها این کليه در. دارد امنيت محرمانه اطالعات

 می محرمانه صورت به اطالعات تبادل و نگهداري براي امن محيطی ایجاد براي را خود تالش تمام شرکت آنکه

 امن نا را خود اینترنتی آنالین ارتباطات هميشه که خواهد می خریداران از احتياط جانب از حال این با نماید،

 جاهاي با خود سرورهاي و شبکه از اطالعات تبادل امنيت با رابطه در مسئوليتی گونه هيچ شرکت. نمایند فرض

 .پذیرد نمی را دیگر

 خریدار، سرویسهاي ، پين کدعبور کلمه و استفاده غير قانونی از گرفتن اختيار در به نسبت مسئوليتی شرکت 1.1

 از اینرو خریدار باید در حفظ و محرمانگی سرویس ها خود همواره کوشا باشد. ندارد ثالث اشخاص توسط

 دهد می  انجام خریداران آنالین حساب براي ممکن امنيت سطح باالترین حصول براي را خود تالش شرکت 1.1

 باشد می خود حساب امنيت نگهداري لحاظ از خریدار مسئوليت حيطه در که اموري به نسبت شرکت اینرو از

 ..ندارد مسووليتی

 خدمات پشتیابنی و گارانتی:  هفتم فصل

 موارد و ناخواسته دیگر اختالالت خصوص در. دارد را خرید حوزه در دهی سرویس مسئوليت تنها شرکت  1.1

 .باشد نمی شرکت متوجه مسئوليتی کشوري و ... اینترنت ارتباط مانند دیگر

که بوضوح مشخص خریدار  از سويسرویس  و پيکره بندي در زمان خرید ارائه خدمات پشتيبانی به مشترک  1.1

شده است و در پنل کاربري مشترک ثبت ميشود صورت ميگيرد و شرکت مسئوليتی در قبال ارائه خدمات خارج از 

 هد داشت.واتوافق را نخ

 براي و شده تعریف شرکت مصالح و المللی بين فنی استاندارد اساس بر شرکت عمومی رویه و ها سرویس  1.1

 سرویس خرید از قبل را خود الزم بررسی است موظف وخریدار است تغيير و تفکيک قابل غير خاص خریدار

 .باشد آورده بعمل

 .ندارد مشتري نياز با شده خریداري يبانیپشت سرویس و خدمات تطابق عدم قبال در مسئوليتی شرکت  1.4
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 قضاوت مرجع:  هفتم فصل

 روابط واحد به موضوع اعالم به نسبت بدوا است موظف خریدار اختالف، رفع جهت اختالف، بروز صورت در

 در گردد واقع رسيدگی مورد موضوع تا. نماید دریافت کتبی رسيد و نموده اقدام شرکت مدیریت دفتر ویا عمومی

 تا نموده مراجعه صنفی نظام سازمان شوراي به تواند می خریدار روزکاري،15 از پس نتيجه حصول عدم صورت

 الطرفين مرضی حکم عنوان به را شورا این نظر شرکت و خریدار ضمنا. داد قرار رسيدگی و بررسی مورد را موضوع

 .داشت نخواهد را مراجع سایر به حکم درخواست ویا شکایت وحق پذیرفته

 

 خریدار مجاز غیر فعالیتهای:  هشتم فصل

 از تخطی دهنده تشخيص تنها شرکت. شود می سرویس تعليق موجب ذیل در شده درج شرایط از یک هر از تخطی

 خود براي را دهی سرویس از اجتناب یا و قبلی اخطار هيچ بدون سرویس قطع حق شرکت. باشد می مندرج شرایط

 فنی بررسی به نسبت کند می پيدا اطالع مندرج شرایط از خریدار یک تخطی از شرکت که زمانی. دارد می محفوظ

 به خریدار سرویس تخلف ادامه از جلوگيري براي است ممکن زمان این در کرد خواهد اقدام موضوع حقوقی یا و

 قطع یا تعليق محدودسازي، به مجاز تخلف نوع به بسته شرکت ها بررسی تکميل از پس. گردد قطع موقت صورت

 متخلف از خسارت اخذ و شکایت قانونی پيگرد حق لزوم صورت در شرکت همچنين بود خواهد خاطی سرویس

 جاري قوانين نظر از ولی باشد نشده اشاره آن به اینجا در که عملی گونه هر. دارد می محفوظ خود براي نيز را

  شرکت. گردد می محسوب خدمات شرایط از تخلف نيز باشد خالف سرورها قرارگيري محل کشور یا ایران کشور

 باقيمانده مدت هزینه یا خسارت ادعاي مانند عنوان هر تحت خدمات شرایط از متخلف خریدار به وجهی هيچگونه

 به وارده معنوي و مادي خسارات کليه جبران مسئول متخلف خریدار همچنين. نمود نخواهد پرداخت سرویس

 : بود خواهد نظر مورد سرویسIDC  یا و شرکت مشتریان سایر شرکت،

 کليه. ميباشد سرویس از استفاده هنگام ایران اسالمی جمهوري مقررات و قوانين رعایت به موظف مشترک 

ميباشد و در صورت تخطی ، سرویس بدون اطالع قبلی  کاربر عهده به صحيح استفاده عدم از ناشی عواقب

 .مسدود ميشود

 مورد در کامل اطالع کسب به موظف خریدار) ایران اسالمی جمهوري اي رایانه جرائم قانون رعایت عدم 
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 (باشد می قانون این

 گردد خریداران سایر یا و خریدار به شرکت خدمات ارائه در اختالل موجب شکل هر به که فعاليتهایی انجام.

 

  هزینه هافصل نهم : 

براساس سرویس مشترک و نوع سرویس بر اساس یک دقيقه مکالمه  در کليه سرویس ها هزینه مکالمه : 9.1

 خریداري شده مطابق با شرایط مندرج از اعتبار اوليه یا خریداري شده مشترک کسر می گردد.

 یکطرفه قطع نظير سرویس قطع تبعات و قطع از ناشی مدنی.  حقوقی مسئوليتهاي از اعم مسئوليتی هيچگونه 9.1

 بود نخواهد تل کارت حال شامل قرارداد این موضوع اختيارات حيطه از خارج ،.. و  کشور امنيتی مسائل مخابرات،

 .ميباشد مشکل رفع تا تل کارت با همکاري به موظف مشترک و

 

 ضوابط سایر فصل دهم : 

 کليه. ميباشد سرویس از استفاده هنگام ایران اسالمی جمهوري مقررات و قوانين رعایت به موظف شترکم 10.1

ميباشد و در صورت تخطی ، سرویس بدون اطالع قبلی مسدود  کاربر عهده به صحيح استفاده عدم از ناشی عواقب

 .ميشود

طی دوره هاي مشخص به منظور بروزرسانی سخت  ،افزایش کيفيت مکالمات، امنيت و پایداريبه جهت  10.1

که این موضوع در بخش اطالع رسانی شبکه به اطالع  افزاري و نرم افزاري، سيستم به وضعيت تعليق در خواهد آمد

 اي خواهد بود. دوره تا پایان سرویس هاي تِل کارت با همکاري به موظف از اینرو مشترک عموم خواهد رسيد

در پاره  است اي حال مخابرات کشور ممکن می باشد. علی%  99 کيفيت کليه مکالمات بصورت تضمين شده  10.1

تِل کارت تا پایان  با همکاري به موظف يک، پهناي باند کشور را کاهش دهد از اینرو مشترکپيک تراف مواقعاي 

 بود. خواهد وضعيت

مسئوليتی در قبال اتمام اعتبار مشترک تل کارت کنترل مانده حساب خود می باشد. از اینرو مشترک موظف به  10.4

 و قطع ناگهانی سرویس نخواهد داشت.
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عالوه  ،از اتمام سرویس پس، سرویس هاي دوره اي نظير سفارشی ماهيانه و ... در صورت عدم شارژ مجدد 10.5

 .از مشترک دریافت می گردد تاخير دیرکرد پرداخت و هزینه راه اندازي جریمه بر مبلغ شارژ ماهيانه،

 .نماید کنترل  را شده خریداري سرویس صحيح واجراي تطابق ، تحویل است موظف خریدار 10.1

 و دارد قرار کاربران پرتال در وي کاربري حساب در خریدار پرداختهاي و سرویسها فهرست اعتبار، وضعيت 10.1

 .نماید مراجعه آن به خود عبور کلمه و شناسه طریق از خود عملکرد وضعيت از آگاهی براي تواند می وي همواره

 کارشناسی تشخيص واعمال جرائم بررسی شرکت، مطالبات پرداخت عدم از ناشی سرویس قطع زمان مدت 10.1

 .گردد نمی افزوده دهی سرویس زمان مدت به

 در تنها سرویسها از برخی در شده بينی پيش  هاي هزینه کمک یا و هدیه  سرویس هرگونه دریافت امکان 10.9

 هزینه استفاده عدم صورت در و نداشته وجود آن به رجوع امکان قرارداد مدت طی و دارد وجود بسته خرید هنگام

 .شود نمی واریز خریدار کاربري حساب به آن

 خود پرداخت مدارک است موظف خریدار عمومی طور به. است شده درج کاربران پرتال در پرداخت نحوه 10.10

 .نماید نگهداري سرویس مدت پایان تا را

 کاربران پرتال در شده اعالم حسابهاي وجه در یا و نقدي طور به را خود پرداخت است موظف خریدار 10.11

 فاکتور خصوص در دار مدت چک پذیرش به اقدام خریدار با مساعدت درراستاي  شرکت که شرایطی در. بپردازد

 حسابهاي به وجه واریز به اقدام فورا سررسيد روز در است موظف خریدار چک، وجه وصول عدم با نماید،  وي

 هاي ،پيگيري اسناد وصول در تاخير هزینه صورت این غير در نماید دریافت را خود چک الشه و نماید شده اعالم

 ضمن دارد حق شرکت موارد اینگونه در ضمنا بود خواهد خریدار عهده بر نيز موارد سایر و ذهاب و ایاب ، حقوقی

 وخسارات نموده باطل را نشده وصول توافق مورد زمان در آن وجه از قسمتی که خریداري فاکتور سرویس، تعليق

 .نماید کسر آن از را سرویس  وهزینه شرکت بر وارده

 و اعتبار افزایش براي که اي حواله یا و بانکی فيش حسابداري، هاي داده نگهداري هاي محدودیت دليل به 10.11

 .داشت خواهد را استفاده قابليت واریز از پس ماه 1 تا تنها حساب، صورت یک پرداخت یا

 محل از  خود هاي هزینه سایر و پرداخت تاخيردر سود ، جرائم و مطالبات کليه وصول و تامين حق شرکت، 10.11

 به فورا خریدار صورتيکه در و داشت خواهد را خود نزد خریدار اعتبارات و سرویسها کليه دائم یا و موقت قطع
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 ذکر به الزم نماید می سلب خود از را بعدي اعتراض گونه هر حق ننماید توجه شرکت سوي از شده اعالم اخطار

 کليه و شد نخواهد افزوده دهی سرویس مدت به شرکت مطالبات پرداخت ازعدم ناشی سرویس قطعی مدت است

 .ميباشد خریدار برعهده سرویس قطع نوع این از ناشی مسئوليتهاي

 به اقدام زمانی مختلف هاي بازه در خود خریداران به دهی سرویس افزایش و خدمات گسترش براي شرکت 10.14

 دربازه بنها این پذیرش عدم یا و پذیرش در شرکت که است ذکر به الزم. نماید می خرید بنهاي  توزیع و انتشار

 .باشد می مختار خاص ایام و تخفيف هاي

 بالیاي مانند ماژور فورس موارد هنگام در خود تعهدات انجام عدم برابر در مسئوليتی هيچگونه شرکت 10.15 

 در حال این با. ندارد را تحریم و دولتی محدودیتهاي اعتصاب، انفجار، اجتماعی، آشوب شورش، جنگ، طبيعی،

 موارد از یک هر بروز. نماید می را موارد این اثرات کاهش براي را خود تالش شرکت مواردي چنين بروز صورت

 موارد از ارز تبادل امکان عدم و تحریم .شد نخواهد خدمات شرایط از خریداران تخطی موجب ماژور فورس

 .بود خواهد ماژور فورس

 نمی آنها شامل ضمنی و صریح گارانتی هيچگونه و شوند می ارائه هستند که شکلی همان به شرکت خدمات 10.11

. شود نمی ارائه...  و امنيت قطعی، عدم بودن، عيب بی بودن، خریدار نياز مطابق مانند ضمانتی هيچگونه ضمنا. گردد

 شوند ارائه سایرین یا و نمایندگان یا کارکنان توسط که شرکت سرویسهاي مورد در شفاهی و کتبی ضمانتهاي همه

 تحت شرکت. پردازد نمی نحو هر به خود سرویس عملکرد بابت خسارتی هيچگونه شرکت. باشند می اعتبار فاقد

 .بود نخواهد احتمالی حوادث مسئول شرایطی هيچ

 حداکثر سرویسها انواع از هریک براي خریدار به اختالف رفع مرجع توسط شده اثبات خسارات سقف 10.11

 مازاد خساراتی جبران قبال در مسئوليتی هيچگونه شرکت و بوده خریدار توسط سرویس آن پرداختی هزینه معادل

 داشت نخواهد مبلغ این بر

 اجراي حق سلب منزله به دیگران یا خریدار به نسبت شرکت توافقنامه مواد و ضوابط از بخشی اجراي عدم 10.11

 .باشد نمی شرکت از توافقنامه مواد


