عنوان سند :قرارداد ارائه خدمات اينترنت پر سرعت ()ADSL

شماره اشتراک:

شهر:

تاريخ درخواست:

نام نماينده فروش:

مشترك گرامي لطفا يكي از دو نوع حقيقي و يا حقوقي (شركت/موسسه) را تكميل فرماييد :
مشتركين حقوقي :

مشتركين حقيقي :
نام پدر:

نام شركت/موسسه:

نام و نام خانوادگي:

كد ملي:

شناسه ملي:

شماره گذرنامه:

نام كشور :

نام مديرعامل:

تاريخ تولد:

جنسيت:

نوع فعاليت:

ميزان تحصيالت:

شغل:

نام نماينده:

محل صدور:

ش.ش:

كد اقتصادی:

سمت:

نشاني:

نشاني:

تلفن......................... :

فكس......................... :

تلفن  .................. : ADSLتلفن همراه.................. :

تلفن.................. :ADSL

كد شهری .................. :

پست الكترونيک :

پست الكترونيک :

فكس......................... :

تلفن ......................... :

 شماره گذرنامه و نام كشور صرفاً جهت اتباع خارجي تكميل گردد.

مشخصات خدمت خريداری شده

سرعت ارسال و دريافت(:)Mbps
دوره زمانی انتخابی کاربر (ماه):
میزان ترافیک دوره زمانی (گیگ) :
هزينه خدمات دوره زمانی انتخابی (ريال):
 طبق ماده  61و  30قانون " مالیات بر ارزش افزوده " ،مصوب 6304/82/64کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در کلیه صورتحسابهای صادره توسط پارس و برای هر مرحله
پرداخت  %1مالیات و  %3عوارض محاسبه و از مشترک اخذ میگردد.
 برقراری اتصال با "پل تل نت" از طريق خطوط  ADSLبه صورت غیر اختصاصی و اشتراکی ( )Sharedبا ضريب تسهیم  .............می باشد.
 هزينه رانژه و تخلیه در استان  .......................بر اساس مصوبه شماره  ...جلسه شماره  .......کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبلغ  .....................ريال می باشد که فقط يکبار در هنگام
دايری و يا تخلیه دريافت می گردد.
با تائید مندرجات فوق وقبول کلیه مفاد مندرج درقرارداد ارائه خدمات اينترنت پرسرعت  ،ADSLمتقاضی اشتراک خدمات درخواستی می باشم.

كد وامضاء مسئول فروش و يا نماينده :

امضاء ومهر مشترك :
نکات قابل توجه مشترکین محترم :
خط تلفن اعالمشده برای  ADSLنبايد روتاری باشد.

خط تلفن اعالمشده برای  ADSLمیبايست از دستگاه سانترال خارج و به طور اختصاصی به کامپیوتر مورد نظر ،برای نصب و راهاندازی منتقل گردد.
سرويس  ADSLصرفاً در درگاه خروجی مودم مشترک تحويل میشود و تعهدی برای تحويل سرويس در شبکه محلی مشترک وجود ندارد.
قبل از مراجعه کارشناسان فنی پارس جهت نصب ،ضروريست ابتدا ورودی خط تلفن به ساختمان مشخص گردد.
 شرکت پارس آنالين در صورت عدم توجه مشترک به رعايت نکات فوق ،هیچگونه مسئولیتی در قبال تاخیر در تحويل خدمات به مشترک را نخواهد داشت.
نحوه آشنايي با پارس آنالين :
☐ معرفي از طرف دوستان

نام معرف ............................... :

شماره تلفن  ADSLمعرف ....................... :

☐ برگه های تبليغاتي

☐ وب سايت پارس آنالين

☐ ضميمه فيش تلفن شركت مخابرات

☐ مشترك ساير خدمات پارس آنالين

☐ آگهي های مطبوعاتي و جرايد

☐ بيلبورد و تبليغات خياباني

شرکت پارسان لین ارتباطات (سهامی خاص) :تهران ،خیابان خرمشهر ،شماره  ،222کدپستی  6333453351تلفن 02288 :فکس00454383 :
شماره پروانه  688-45-65 FCPسازمان تنظیم مقررات و ارتباطات راديويی

