
 
 

 

: تهران،تهرانسر،بلوار الله،خیابان قباد شمالی،کوچه آقاکثیری آدرس 021-49158000تلفن :    

 اتصال به شبکه شتابرارداد ق

که .. ......................................................... ره تلفنامش و.. ..............................................................................................................به نشانی پستی .. .........................................................آقا/خانم بین قرارداد اين :مشخصات طرفین قرارداد -1

 – وچه آقاکثیریمالی،کشخیابان قباد ،بلوار الله،تهران،تهرانسرنشانی  حمید منصورسمايی به آقای و اعتبار امضاء به نمايندگی نگین ارتباط آسیا شرکت نامیده می شود از يك طرف و طرف اول به اختصاردر اين قرارداد 

 عقد می گردد.نامیده می شود از سوی ديگر مطابق مفاد زير من طرف دومه اختصار که در اين قرارداد ب خیابان شهید عمادالدين کريمی،جنب مرکز مخابرات کرکرودسر، نوشهرمازندران ، 

  و رفع قطع اتصال ه ایدور ، سرکشی (هر ده میلیون ريال پرداخت نقدی و ... تريال باب 66.000)از قبیل  از درآمد خوپرداز متصل شده ٪60اتصال به شبکه شتاب ، پرداخت : از است عبارت  : موضوع قرارداد -2

 .باشد میانبار شرکت  تحويل محل : قرارداد اجرای محل -3

 اين قرارداد يکسال می باشد . زمان مدت : مدت قرارداد -4

 اتصال به شبکه شتاب رايگان می باشد ، : مبلغ قرارداد -5

 می گردد . ( از حساب مشتری کسرE1-Mpls: در صورت اتصال خودپرداز طرف اول از طريق خطوط مخابراتی اختصاصی ) 1تبصره     

  نزد بانك کوثر واريز می شود . پرداخت کارمزد هر ماه به حساب طرف اول با شماره ...................................................: نحوه پرداخت -6

 نمايد . اجرااين قرارداد  3موضوع قرارداد را در محل اعالمی در بند  است موظف طرف دوم : طرف دومتعهدات  -7

 فراهم نمايد . طرف اولموظف است سوئیچ بانك را برای  طرف دوم    

 نصب نمايد .يکبار رايگان موظف است برنامه بانك را  طرف دوم    

 اعالم نمايد . طرف دومو کتبا به روز کاری  7 قبل  را موضوع قرارداد هر نوع جابجايی گرديد متعهد طرف اول : طرف اولتعهدات  -8

 . تحويل نمايد طرف دومبه  اتصال به شبکه شتابمتعهد می گردد مدارک و مستندات درخواستی را در زمان عقد قرارداد جهت انجام امور اداری و فراهم نمودن زمینه  طرف اول 

 ربراب کپیچ : صفحات  متما شناسنامه اصل ابربر کپیج : سوئیچ بانك  درخواست فرم تکمیلب : اجازه نامه استقرار عابربانك در ملك موردنظر الف : تسلیم نمايد :  طرف دوممتعهد می گردد مستندات ذيل را به  طرف اول

 (تباردارای اععدم سو پیشینه )گواهی : ی ارائه گواهی امضاء محضری:  وارائه چك ضمانتی :  نيا سند مالکیت دستگاه  نصب محل نامه اجارهذ :  (معتبرتاريخ  )  معتبر جوازکسب اصل برابر کپید : ملی  کارت اصل

 متعهد می گردد تمامی دستورات الزمه را بطور کامل و دقیق و بدون کوچکترين کاستی اجرا نمايد . طرف اول              

 اطالع دهند. ز کاریرو 7ی مدت ط شده در متن قرارداد به عنوان محل اقامت دائمی دو طرف قرارداد تلقی میگردد و طرفین موظفند به محض تغییر محل مورد را کتباَ به ديگری قید های آدرس :نشاني طرفین -9

 طرف اول موظف به پرداخت جريمه طرف دوم می باشد .، خاموشی دستگاه بابت هردقیقه در صورت : ضرر و زیان -10

 دستگاه حتی درصورتی که فاقد پول باشد بايد روشن بماند . : 2تبصره

 طرفین کلیه خیارات را از خود سلب نمودند .خیارات : -11

ورت موضوع اين ص ی شود. در غیرحل مو مرتفع  بروز کند از طريق مذاکرات و يا مکاتبات دوستانه طرف دومو طرف اول کلیه اختالفاتی که ممکن است در زمینه تعبیر، تفسیر و نحوه اجرای اين قرارداد بین : حل اختالف -12

 قطعی و الزم االجرا است. مراجع مربوطه بررسی و تصمیم  ه مراجع صالح قضايیاختالف ب

 وظايف خود را با حسن نیت انجام دهند.کلیه تعهدات و ، يا موارد اختالف  رده تا تعیین تکلیف و حل و فصل موطرفین تعهد می نمايند ک

 آن است. به اجرای کامل مفاد له پست ملزمدر صورت بروز هرگونه اشتباه شتابی ، رای نهايی پس از بررسی شواهد و اسناد موجود با شرکت می باشد و پذيرنده پس از ابالغ رای به وسی :3تبصره                

 .دارند يکسان اعتبار دو هر که گرديده تنظیم نسخه 2 در که است تبصره 3 و بند 12 شامل قرارداد اين : نسخه های قرارداد

 شرکت نگین ارتباط آسیا                                                                                                                                         طرف اول                                                                   
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