
 

 شبکه سحر ارتباطها و خدمات شرایط و قوانین استفاده از سرویس

 .به دقت مالحظه فرمایید شبکه سحر ارتباطهای کاربردی   کاربر گرامی لطفاً موارد زیر را جهت استفاده بهینه از خدمات و برنامه

 , ADSL,VDSL, Wireless, Hosting , Domain , Voipارائه خدمات های تشویقی،   هنگام استفاده از پروفایل شخصی، طرح شبکه سحر ارتباطسایت   ورود کاربران به وب

NGN   ها و   به معنای آگاه بودن و پذیرفتن شرایط و قوانین و همچنین نحوه استفاده از سرویس شبکه سحر ارتباط و سایر خدمات ارائه شده توسط  شبکه سحر ارتباط

 .از سوی کاربر است شبکه سحر ارتباطن است. توجه داشته باشید که ثبت سفارش نیز در هر زمان به معنی پذیرفتن کامل کلیه شرایط و قوانی شبکه سحر ارتباطخدمات 

 .شود  های قبلی محسوب می  الزم به ذکر است شرایط و قوانین مندرج، جایگزین کلیه توافق

 قوانین عمومی

ق مصرف کننده است و منطبق با قوانین جمهوری اسالمی ایران، قانون تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقو شبکه سحر ارتباطهای   توجه داشته باشید کلیه اصول و رویه

تغییراتی در آینده ایجاد شود، در  شبکه سحر ارتباطهای   ها و سرویس  متعاقبا کاربر نیز موظف به رعایت قوانین مرتبط با کاربر است. در صورتی که در قوانین مندرج، رویه

 .یت به معنی پذیرش هرگونه تغییر استکنید که استفاده مستمر شما از سا  همین صفحه منتشر و به روز رسانی می شود و شما توافق می

 تعریف مشتری یا کاربر

 .اقدام کند شبکه سحر ارتباطهرگونه استفاده از خدمات شود که با اطالعات کاربری خود که در فرم ثبت نام درج کرده است، به ثبت  مشتری یا کاربر به شخصی گفته می

است، طبق قانون تجارت الکترونیک مشتری یا مصرف کننده هر شخصی است که به منظوری جز ارائه دهنده خدمات سایت  یک وب بکه سحر ارتباطشهمچنین از آنجا که 

 .کند خدمات اقدام میای به خرید  تجارت یا شغل حرفه

 ارتباطات الکترونیکی

زنید، این   ایمیل می شبکه سحر ارتباطکنید و یا به   میخدمات کنید، سفارش اینترنتی خود را ثبت یا خرید   استفاده می شبکه سحر ارتباطها و خدمات   که شما از سرویسهنگامی 

به صورت اط شبکه سحر ارتبکنید که   ها باشد، شما موافقت می  شود و در صورتی که درخواست شما با رعایت کلیه اصول و رویه  ارتباطات به صورت الکترونیکی انجام می

 .های الکترونیکی( به درخواست شما پاسخ دهد الکترونیکی )از طریق پست الکترونیکی، سرویس پیام کوتاه و سایر سرویس

 های پاسخ و  مکاتبات تمام و  است مشتری تایید مورد و رسمی های تلفن و ایمیل آدرس  تنها کند، می ثبت خود پروفایل در مشتری که هایی تلفن و  ایمیل  همچنین آدرس

 .گیرد می صورت آنها طریق از شرکت

برای اعضای وب سایت ایمیل یا پیامک ارسال نماید. در صورتی که  شبکه سحر ارتباطها، امکان دارد  های ویژه یا پروموشن جهت اطالع رسانی رویدادها، خدمات و سرویس

  .را در پروفایل خود لغو کنند شبکه سحر ارتباطتوانند عضویت دریافت خبرنامه  اشته باشند، میها ند کاربران تمایل به دریافت اینگونه ایمیل و پیامک

همچنین  .کند از طریق آن برای کاربران و مشتریان خود پیامک )اس ام اس( ارسال می شبکه سحر ارتباطهایی است که   تنها شماره 30007650001278 توجه داشته باشید که

رساند و روشن است  را به اطالع کاربران می شبکه سحر ارتباطهای ویژه  امانه ارسال پیامک است که وضعیت پردازش سفارش یا رویدادها، خدمات و سرویسس ها  این شماره

  .داردهای شما از طریق آن وجود  که امکان دریافت پیام

 .مشتریان خود، سوال نظرسنجی ارسال کند برای برخی کاربران یا 30007650001278 از طریق شماره سحر ارتباطهمچنین ممکن است 

است و در صورت دریافت چنین پیامکی، لطفًا  شبکه سحر ارتباط، با هر شماره دیگری تخلف و سوء استفاده از نام شبکه سحر ارتباطبنابراین ارسال هرگونه پیامک تحت عنوان 

 .اطالع دهیدInf@saharertebat.net جهت پیگیری قانونی آن را به

 های رعایت حریم شخصیسیاست

 .کند  کنند، احترام گذاشته و از آن محافظت می  به اطالعات خصوصی اشخاصى که از خدمات سایت استفاده می شبکه سحر ارتباط

تر شدن استفاده شما از سایت   تر و امن  شود در حد توان از حریم شخصی شما دفاع کند و در این راستا، تکنولوژی مورد نیاز برای هرچه مطمئن  متعهد می شبکه سحر ارتباط

 .دهید  ، شما رضایت خود را از این سیاست نشان میر ارتباطشبکه سحرا، توسعه دهد. در واقع با استفاده از سایت 

ها  د و کپی، داده، مانند متن، گرافیک، آرم، آیکون دکمه، تصاویر، ویدئوهای تصویری، موارد قابل دانلوشبکه سحر ارتباطهمه مطالب در دسترس از طریق هر یک از خدمات 

شود و حق استفاده و نشر تمامی مطالب موجود و در دسترس در انحصار   محسوب میشبکه سحر ارتباط جزئی از اموال  شبکه سحر ارتباطو کلیه محتوای تولید شده توسط 

برداری و استفاده از   کاربران مجاز به بهرهدارد.   محفوظ می شبکه سحر ارتباطاست و هرگونه استفاده بدون کسب مجوز کتبی، حق پیگرد قانونی را برای  شبکه سحر ارتباط

و یا هر یک از خدمات و یا مطالب، دانلود یا کپی کردن اطالعات با مقاصد  شبکه سحر ارتباطسایت   شخصات فنی، قیمت و هر گونه استفاده از مشتقات وبلیست محصوالت، م

شبکه سحر ارتباط وق به صراحت برای ها و ابزارهای استخراج نیستند و کلیه این حق  های مشابه مانند جمع آوری داده  تجاری، هر گونه استفاده از داده کاوی، روبات، یا روش

هایی   ، کاربران مسئول حفظ محرمانه بودن حساب و رمز عبور خود هستند و تمامی مسئولیت فعالیتشبکه سحر ارتباطمحفوظ است. در صورت استفاده از هر یک از خدمات 



 

رساند و در   سال به فروش می 18ی مناسب استفاده افراد زیر محصوالت شبکه سحر ارتباطپذیرد به عهده کاربران است.   که تحت حساب کاربری و یا رمز ورود انجام می

 .باید با اطالع والدین و یا قیم قانونی، به خرید و پرداخت اقدام کنند  تر هستند می  صورتی که کاربران از سن ذکر شده جوان

های   است. ما با هیچ روش دیگری جز ارسال نامه از طرف آدرسwww.saharertebat.net تنها مرجع رسمی مورد تایید ما برای ارتباط با شما، پایگاه رسمی این سایت یعنی

و همچنین، هیچ www.saharertebat.net هیچگونه سایت اینترنتی با آدرسی غیر از شبکه سحر ارتباطگیریم. وب سایت   رسمی و تایید شده در سایت، با شما تماس نمی

. گیرد  نمی تماس شما با ها  روش این با گاه  هیچ و ندارد  و غیره MSN Messenger یا Yahoo Messenger نهای گفتگوی اینترنتی همچو  گونه وبالگ و شناسه در برنامه

 .کنند استفاده ما با ارتباط بخش در شده ذکر های  آدرس از توانند  می تنها ارتباط، برقراری جهت کاربران

 ثبت، پردازش و ارسال سفارش

های ثبت شده در طول روزهای کاری و اولین روز پس از   پنج شنبه هر هفته، به استثنای تعطیالت عمومی در ایران است و کلیه سفارشروز کاری به معنی روز شنبه تا  -

 .دهد  گذاری می  ساعت در روز امکان سفارش 24روز هفته و  7به مشتریان خود در  شبکه سحر ارتباطشوند.   تعطیالت پردازش می

گیرند.   به وسیله ارسال کد سفارش از طریق پیام کوتاه و پیش فاکتور از طریق ایمیل، در صف پردازش قرار می باطشبکه سحر ارتسایت  های ثبت شده در  کلیه سفارش -

در ثبت درخواست پورت مخابراتی دهد. با وجود این، در صورتی که موجودی  ، نهایت دقت و تالش خود را انجام میدر بررسی خدمات درخواستیهمواره  ه سحر ارتباط کشب

شبکه گذاری، حق کنسل کردن آن سفارش و یا استرداد وجه سفارش برای   به پایان برسد، حتی پس از اقدام مشتری به سفارش  ADSL, VDSL , WIRELESSسرویس 

 .محفوظ است  سحر ارتباط

ساعت کاری به حساب  48الی  24یا انصراف مشتری، مبلغ پرداخت شده طی  مراکز مخابراتی یا خروج از رانژهپورت مانند اتمام  در صورت بروز مشکل در پردازش نهایی  -

 .مشتری واریز خواهد شد

انجام شده توسط  خدمات و خرید ، حق بال اثر نمودن سفارششبکه سحر ارتباطموجود در سایت  خدماتدر صورت بروز هرگونه خطا نسبت به درج قیمت و ارزش ریالی  -

نماید و مشتری با  در اسرع وقت وجوه دریافتی را به حساب اعالم شده توسط مشتری واریز و عودت می شبکه سحر ارتباطمحفوظ است.  شبکه سحر ارتباطمشتری، برای 

 .پذیرد از این امر آگاهی داشته و در این خصوص ادعایی نخواهد داشت می شبکه سحر ارتباطورود به سایت 

مورد نظر خود، فرم سفارش را با اطالعات صحیح و به طور کامل تکمیل کنند. بدیهی است درصورت ورود اطالعات ناقص یا نادرست،  خدماتکاربران باید هنگام سفارش  -

به منزله مورد تایید بودن صحت  ،و مشخصات هویتی  های همراه و ثابت توسط مشتری نخواهد بود. بنابراین درج آدرس، ایمیل و شماره تماسسفارش کاربر قابل پیگیری 

تواند از مشتری، اطالعات  جهت اطمینان از صحت و قطعیت ثبت سفارش می شبکه سحر ارتباطآنها است و در صورتی که این موارد به صورت صحیح یا کامل درج نشده باشد، 

 .وارد کنندخدمات برای تحویل گرفتن  توانند نام، آدرس و تلفن شخص دیگری را مینهمچنین، مشتریان .تکمیلی و بیشتری درخواست کند

که به نام شخص حقیقی صادر شده، به نام شخص با توجه به ثبت سیستمی سفارش، به هیچ عنوان امکان صدور فاکتور مجدد یا تغییر مشخصات آن از جمله تغییر فاکتوری  -

کتور به نام حقوقی برای آنها صادر حقوقی وجود ندارد. بنابراین الزم است مشتریان هنگام ثبت سفارش، نسبت به این مساله دقت الزم را داشته باشند و اگر نیاز دارند که فا

 .کنند اقدام رسمی فاکتور دریافت و سازمانی خرید برای  موردنظر، سازمان مشخصات کردن وارد و "حقوقی  اطالعات "شود، هنگام ثبت سفارش خود، با انتخاب گزینه 

 شرایط خریداری کارت هدیه

 .شود و امکان استفاده از آن برای دیگر کاربران وجود نخواهد داشت اولین استفاده، کارت هدیه در حساب کاربری ثبت میبا  - 

 .توان در چند سبد خرید مجزا استفاده کرد الزم نیست تمام اعتبار )ریالی( کارت هدیه در اولین خرید، خرج شود. اعتبار کارت هدیه را می - 

 .ز دو یا چند کارت هدیه برای ثبت یک سفارش وجود نداردامکان استفاده ا - 

 .گردد ها به حساب همان کارت هدیه بازمی در صورت مرجوع کردن کاالهایی که با استفاده از اعتبار کارت هدیه خریداری شده، مبلغ آن -

 .کارت هدیه قابل مرجوع کردن یا تعویض نیست- 

 .ل به وجه نقد نیستقابل تبدی شبکه سحر ارتباطاعتبار کارت هدیه - 

 های عادی پرداخت کرد. مانده را با روش توان باقی اگر مبلغ سفارش بیش از اعتبار کارت هدیه باشد، می -

 

 که سحر ارتباطشبروزه  7سرویس مهلت تست 

از روز پس  7که نیاز به تست دارند، تا  Hosting, Bandwidthخدماتی همچون این امکان را ایجاد نموده تا  شبکه سحر ارتباطهای ارزش افزوده،   در راستای ایجاد سرویس

 . پذیرفته شده و نسبت به رفع مشکالت اقدام خواهد شد بدون قید و شرط  خدماتتحویل، دارای فرصت تست باشند و هر گونه نقص فنی در 



 

اصلی تفاوت هایی داشته باشد به استناد آنها نمی توان  خدماتاز آنجا که ممکن است در پاره ای جزییات با  مشتری است وجهت اطالع و کمک به  مشخصات خدماتهمچنین 

  .، مشخصات فنی درج شده در وب سایت استخدماتاعالم مغایرت کرد. مالک وجود مغایرت در مشخصات 

شود و در صورت تائید وجود نقص   کنترل و بررسی می شبکه سحر ارتباط پشتیبانیت الزم به توجه است که ایرادهای اعالم شده توسط مشتری، توسط کارشناسان خدما

 شود.   مشمول استفاده از سرویس فوق می خدماتفنی،

 نظرات کاربران

با  شبکه سحر ارتباط رسد. بدیهی است بخش نظرات  است که به فروش می استفاده از خدمات  ی  گذاری تجربه ، اشتراکشبکه سحر ارتباطاز ایجاد بخش نظرات در هدف 

شتراک بگذارد و پس از بررسی های اجتماعی متفاوت است. در این بخش، هر کاربر مجاز است در چهارچوب شرایط و قوانین سایت، نظرات خود را به ا ها و شبکه دیگر سایت

شوند و در نتیجه در سایت به نمایش  بدیهی است که اگر قوانین سایت در نظرات کاربری رعایت نشود، تایید نمی کارشناسان تایید، نظرش را روی سایت مشاهده کند.

وجه به معنی  هیچمسئولیتی ندارد. نمایش نظرات کاربران در سایت به گونهدر قبال درستی یا نادرستی نظرات منتشرشده در این قسمت، هیچ شبکه سحر ارتباط .آیند درنمی

 .گیری خود قرار ندهندی انتخاب و تصمیم شود، نظرات را اصل و پایه ی محتویات نظر نیست؛ لذا از کاربران محترم تقاضا می دربارهشبکه سحر ارتباط تایید فنی 

محتوا  

شبکه کند. الزم به ذکر است   استفاده میید محتوا از منابع و مراجع اصیل کند و به منظور تول  خود می خدماتنهایت تالش و دقت را در راستای ارائه تمامی  شبکه سحر ارتباط

دارای هر گونه شبکه سحر ارتباط و یا دیگر مطالب مندرج در سایت عاری از خطا باشد. اگر محصول ارائه شده توسط  خدماتکند که توصیفات   تضمین نمی سحر ارتباط 

 .قبل از استفاده و در شرایط اولیه است خدمات شده در سایت است تنها راه حل، استرداد مغایرت با اطالعات درج 

گونه که هست ارائه  های سایت آن  سیپذیرد. سرو  های مرده نمی  های سایت خود و یا لینک  هیچ گونه مسوولیتی را در رابطه با حذف شدن صفحهشبکه سحر ارتباط سایت   وب 

تواند ناشى از عوامل طبیعى، نیروى انسانی، مشکالت اینترنتى، خرابی  تحت هیچ شرایطی مسوولیت تاخیر یا عدم کارکرد سایت را که می شبکه سحر ارتباطسایت شود و   می

 .تجهیزات کامپیوترى، مخابراتى و غیره باشد بر عهده ندارد

های   های جمعی، همچون اتاق گفتگو، تابلوی اعالنات، تاالر گفتگو، نقد، گروه  موسوم به سرویسبا قابلیت مشارکت عمومی  خدماتممکن است دارای  شبکه سحر ارتباطسایت 

های دیگری باشد که برای تسهیل ارتباط شما با دیگران )چه در مقیاس عمومی مثل تاالر گفتگو و چه در مقیاس خصوصی مثل شبکه خصوصی   خبری، شبکه دوستان و سرویس

هایی استفاده کنید که مناسب و مرتبط با آن سرویس خاص   های جمعی، فقط برای ثبت، ارسال و دریافت پیام  کنید که از این سرویس  د. شما توافق میشون  دوستان( ارائه می

 .باشد

 

 .تعلق دارد شبکه سحر ارتباطشامل قانون حق تکثیر شده و به سایت  شبکه سحر ارتباطکلیه محتویات سایت  ©

 

 سیاست قیمت گذاری

شبکه در  خدمات و سرویس هاهای ارائه شده برای   مبتنی بر اصول مشتری مداری و احترام به حقوق مصرف کننده است. قیمت شبکه سحر ارتباطگذاری در   سیاست قیمت

کارشناسان غالباً توسط که مورد تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی براساس مصوبه های آن سازمان و تاییدیه های دریافتی می باشد های   قیمت سحر ارتباط

مشابه در بازار تعیین  خدماتمشخصات و همچنین بر اساس  Hosting, Domain, SSL, Bandwidthخدمات همانند به صورت مصوب تعیین شده است و سایر سازمان 

 .شوند  قیمت می

قبل از سفارش گذاری به صورت قطعی پورت های مخابراتی تواند قیمت و موجودی  نمی شبکه سحر ارتباط، خدمات با نهایت احترام به کاربران و با توجه به طیف گسترده

موظف است در  شبکه سحر ارتباطگذاری، اگر سفارشی قابل تحویل نباشد،   هایی در بازار و یا اشتباه در قیمت  د نوساناعالم نماید. در مواردی بسیار نادر و در صورت وجو

ای   قیمت کلیه محصوالت با احتساب مالیات بر ارزش افزوده است و مشتری مبلغ جداگانهدهنده اطالع دهد و سفارش را لغو نماید.    اسرع وقت این موضوع را به فرد سفارش

 .کند  ارض ارزش افزوده پرداخت نمیبابت مالیات و عو

 

 طرح تشویقی پیشنهاد شگفت انگیز

در هر سه ماه پس از تایید رسمی سازمان تنظیم مقررات و خوب برای کاربران در نظر گرفته شده و  سرویس  طرح تشویقی شگفت انگیز به منظور ایجاد تجربه یک خرید

امکان  چندین روزتنها برای  سرویس هاشود که این   یدرج م عادیهای   تر نسبت به فروش  هایی بسیار ویژه  با تخفیف از سرویس هادر این بخش تعدادی ارتباطات رادیویی 

به و پورت  سرویسرسد، وضعیت  اتمامزودتر از موعد مقرر به  پورت های موحود در مراکز مخابراتیسفارش گذاری دارند. در مواردی که به دلیل استقبال کاربران 

به صورت مجزا و ثابت سرویس برای بخش شگفت انگیز به ازای هر  نصب و راه اندازی سرویس هرینه کند و امکان سفارش گذاری وجود نخواهد داشت.   ناموجود تغییر می

 .شود و امکان تغییر ندارد  در نظر گرفته می



 

 

 نمایندگی

وب سایت مرکزی و از طریق های مالی   ها، تراکنش  و کلیه سرویس می باشد نمایندگی فروش و یا خدمات پس از فروش دارای کشور نقاط مختلف در شبکه سحر ارتباط 

 .ع دهیداطال شبکه سحر ارتباط شود. لطفاً در صورت مشاهده هر گونه تخلفی از این دست، مراتب را جهت پیگرد قانونی به روابط عمومی   دفتر مرکزی پردازش می

 ارئه می دهد  نمایندگی ها را از طریق  ADSL , VDSL, Bandwidth , Wrelessو مراکز مخابراتی خدمات  در شهرهای تحت پوشش شبکه سحر ارتباطدر حال حاضر 

 .مراجعه و سفارش خود را ثبت کرد شبکه سحر ارتباط برای خرید تنها باید به وب سایت  و

 

 قوه قهریه

 .هیچ گونه مسئولیتی نداردشبکه سحر ارتباط ر شرایط عادی قابل اجرا است و در صورت بروز هرگونه از موارد قوه قهریه، تمامی شرایط و قوانین مندرج، د

های ارتباطی ذکر شده با ما در   داند، لطفا در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق کانال خود را ملزم به رعایت حریم شخصی کاربران میشبکه سحر ارتباط 

 اریدمیان بگذ

 

 


