خدمات تلفن بین الملل تِل کارت
ارائه دهنده سرویس های تلفن بین الملل ،تلفنهای نسل جدید SIP Phone
تلفن www.telcart.ir 41004520 – 60177706 :

توافقنامه ،شرایط و ضوابط استفاده از سرویس تماس از ایران به خارج
(عدم نمایش کالر آی دی در مقصد)
ماده  – 1مشخصات متقاضی (مشترک حقیقی  /حقوقی) :

(تکمیل کلیه موارد الزامی می باشد)

نام و نام خانوادگی  ................................. :نام شرکت  /سازمان  .................... :شماره ثبت .......................... :
کد ملی  ............................. :شماره شناسنامه  ............................ :شماره تلفن ثابت .................................... :
شماره تلفن همراه  ....................................... :پست الکترونیک .................................................................. :
آدرس دقیق پس تی ................................................................................................................................... :

ماده  - 2لطفا دلیل استفاده از سرویس تماس از ایران به خارج و عدم نمایش شماره تلفن در مقصد و
همچنین حوزه فعالیت خود را درج نمایید :

ماده  - 3تعهدات مشترک :
 ) 3- 7مشترک متعهد به رعایت قوانین فعلی و آتی جمهوری اسالمی ایران و شرکت ارتباطات زیر ساخت در حوزه امنیت
و ارتباطات داخل کشوری و بین الملل می باشد و تعهد می نماید حق محرمانگی و حفاظت اطالعات را حفظ نماید.
 )3- 2مشترک متعهد می گردد استفاده از سرویس در جهت دال یل عنوان شده در ماده  2توافقنامه بوده و در صورت
هرگونه سوء استفاده از سرویس به مقاصد کالهبرداری ،مزاحمت ،اخاذی و سایر جرایم مرتبط ،اطالعات وی در اختیار
نهادهای امنیتی و اطالعاتی قرار خواهد گرفت ،سرویس مشترک بدون اطالع قبلی و بالفاصله مسدود خواهد شد و
همچنین مسئول جبران خسارات مادی و معنوی وارد به شرکت تل کارت خواهد بود.

ً
جزئا استفاده از سرویس به غیر را ندارد.
 ) 3- 3مشترک حق انتقال کال و

 ) 3- 4مشترک موظف به ارائه مدارک شناسایی  :کپی کارت ملی و شناسنامه ،کپی گذرنامه (برای اشخاص خارج از
کشور) می باشد.
 ) 3-5در صورت ابالغ و دریافت نامه قضایی از مراجع ذیصالح سرویس مشترک بدون اطالع قبلی مسدود خواهد شد.

نام و نام خانوادگی مشترک :
مهر و امضا :
تاریخ تکمیل فرم :

لینک توضیحات سرویس

خدمات تلفن بین الملل تِل کارت
ارائه دهنده سرویس های تلفن بین الملل ،تلفنهای نسل جدید SIP Phone
تلفن www.telcart.ir 41004520 – 60177706 :

ماده  – 4توافقات مشترک :
 ) 4- 7مشترک می بایست قبل از صفر شدن اعتبار نسبت به تمدید اقدام نماید .بدیهی است با صفر شدن اعتبار،
سرویس مشترک قطع می گردد.
 )4- 2مشترک موظف به مصرف کلیه مبالغ مانده در اعتبار سرویس خود می باشد .از اینرو مابقی اعتبار سرویس عودت
داده نخواهد شد.
 )4- 3در صورت بروز رسانیهای آتی این تعهدنامه ،مشترک موظف به تکمیل و امضاء آن می باشد.
 )4- 4در صورت عدم قابلیت ارائه سرویس به هر دلیل (بروز رسانی های دوره ای ،قوانین جدید مخابراتی و  )...از سوی
تل کارت به مشترک در طول دوره  ،مشترک موظف به همکاری تا پایان رفع مشکل می باشد.
 ) 4-5در صورت عدم پرداخت صورتحسابهای صادر شده توسط مشترک ،سرویس وی تعلیق و تا  2روز پس از تاریخ
صورت حساب ،سرویس وی جمع آوری خواهد شد .برقرار ی مجدد سرویس مستلزم پرداخت هزینه راه اندازی اعالم
شده توسط تل کارت خواهد بود.
 ) 4-0با توجه به ماهیت سرویس امکان کاهش کیفیت مکالمه و دشواری شماره گیری وجود دارد همچنین تغییر
ساختار سرویس دهی توسط تل کارت حین سرویس دهی با توجه به سیاس ت های کشور های واسط امکان پذیر
است.

ماده  – 5اختتامیه
این توافقنامه در  5ماده و  2صفحه تدوین و به رویت و امضای مشترک در پایان هرصفحه رسیده است که رعایت کلیه
بندهای آن از سوی مشترک جزء الینفک این توافقنامه میباشد.

نام و نام خانوادگی مشترک :
مهر و امضا :
تاریخ تکمیل فرم :

لینک توضیحات سرویس

