
 

 فرم درخواست و تحويل سرويس مشترك 

 :نام   :نام خانوادگي  :كد ملي

 : شماره شناسنامه : تلفن :موبايل

  :نمابر  :(Email)پست الكترونيك 

  :آدرس  تصوير كارت ملي    نمونه قبض 

  شرايط خدمات

  .نو تعهدي در اين مورد نداردوي بوده و موج حريم كاربري ايستگاههاي كاري مشترك بر عهده مسئوليت تامين امنيت و •

ل در شبكه مي موج نو مجاز خواهد بود در مواقعي كه بعلت حمالت اينترنتي از طرف يا به طرف ايستگاههاي كاري مشترك انجام مي گردد و باعث بروز اختال •

  دگردد تا زمان برطرف نمودن رخنه امنيتي از طرف كاربر نسبت به قطع موقت اشتراك كاربر اقدام نماي

. د زيرا در صورت انصراف به هيچ عنوان مبلغي قابل استرداد نمي باشدنفرمايكامل مبذول در انتخاب و خريد سرويس هاي اينترنت دقت  مشتركين محترم لطفا •

و مشترك از زمان تغيير ) اعتباري از سرويس قبلي به بعدي منتقل نمي گردد(همچنين در صورت تمايل كاربر به تغيير سرويس مبلغ اعتبار قبلي صفر گرديده 

  .سرويس بر اساس شرايط  و ميزان سرويس جديد اعتبار دريافت مي نمايد

ولي . سرويس اينترنت در زمان نصب توسط كارشناسان موج نو در صورت حصول باالترين سطح كيفيت و بهترين ضريب پايداري به مشترك تحويل مي گردد •

ي بيسيم ممكن است در آينده اختالالتي در بهره برداري مشترك حاصل گردد و يا بعضا مانع ادامه استفاده از سرويس بدليل نوسانات فركانسي و آلودگي هاي فضا

  .توصيه مي گردد در صورت عدم اطمينان، از خريد سرويس هاي با دوره هاي طوالني اجتناب فرماييد ،با توجه به عدم امكان استرداد مبالغ پرداختي لذا. گردد

يا كه كاربر در زمان دريافت سرويس از شركت خريداري مي نمايد متعلق به مشترك بوده و پس از نصب و راه اندازي و در صورت انصراف مشترك و تجهيزاتي  •

  .تحت هر عنوان ديگر اعم از بروز نويز شديد كه مانع استفاده مشترك گردد و يا هرگونه موارد مشابه قابل استرداد نمي باشد

به همبن منظور از .ه تالش نموده تا در راستاي جلب رضايت مشتركين از بهترين مسيرها نسبت به تامين اينترنت آنان بهره برداري نمايداين شركت هموار •

  .ليكن موج نو تعهدي در خصوص نوسانات پينگ تايم سرويس هاي اينترنتي ندارد. پايدارترين سرويس ها با كمترين زمان تاخير استفاده مي گردد

   بصورت دوره تغيير دهيد راهمچنين رمز سرويس اينترنت . توصيه مي گردد رمز هاي پيش فرض آنتن هاي گيرنده را تغيير دهيد موكدا •

ن ارسال و موج نو امكان ارائه گزارش در مورد نوع مصرف و يا علل يك حجم خاص مصرف در يك بازه زماني مشخص را ندارد و صرفا گزارشات بر اساس ميزا •

لذا مشتركيني كه نسبت به حجم مصرف خود و يا حجم مصرف ايستگاههاي كاري خود به تفكيك و يا نوع . ز يك حساب كاربري قابل ارائه مي باشددريافت ا

  . اقدام نمايند... و  netlimiterمصرف ابهام يا سوالي دارند الزم است حتي المقدور نسبت به نصب نرم افزاري گزارش گيري داخلي مانند 

رشناسان موج نو يني كه به منظور نصب لينك ارتباطي با موج نو، تجهيزات خود را از موج نو تامين ننموده اند و يا عمليات نصب گيرنده هاي آنان توسط كامشترك •

تبط با تجهيزات اعم از فني، انجام نشده است توجه فرمايند، موج نو در خصوص كيفيت سرويس اينترنت كليه مشتركين پاسخگو خواهد بود اما موج نو در موارد مر

كه توسط موج نو تامين نگرديده است تعهدي ندارد و همچنين مسئوليت هر گونه موارد مربوط به ميزان شارژ و اعتبار كه مبالغ آن  …مالي و قيمت تجهيزات و 

 .مستقيما به موج پرداخت نگردد متوجه مشترك خواهد بود

 اطالعات كاربري
 :تجهيزات منصوبه  و مدل نوع :نوع تملك تجهيزات 

 :مبالغ دريافتي  :نام نصاب 

 :توضيحات اضافه فني مالي 

 :نام كاربري  :رمز عبور  : نوع سرويس

 .خانم                            گرديد/تجهيزات فوق نصب و خدمات درخواستي برقرار و در تاريخ                        تحويل آقاي
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