فرم درخواست مودم سرویس یوتانت شرکت مخابرات اصفهان

تاریخ:

فرم تحویل مودم سرویس یوتانت شرکت مخابرات اصفهان

بدینوسیله یک دستگاه مودم فیبر سرویس اینترنت یوتانت مخابرات متعلق به شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به مشخصات زیر به
اینجانب...................................................مدیرعامل شرکت  .....................................................به نشانی ..........................................................................
و شماره تماس  ...............................................به شماره فضای  .....................تحویل گردیده و رعایت موارد ذکر شده در این فرم مورد پذیرش
این شرکت میباشد.
نوع سفارش:
خرید

اجاره

شرایط و تعهدات:
 -1دستگاه مودم مذکور در سالمت کامل فیزیکی و کارکردی به اینجانب تحویل گردیده و مسئولیت هرگونه صدمات فیزیکی و
داخلی دستگاه ناشی از استفاده نادرست به عهده شرکت است و شرکت موظف است در هنگام تحویل فضای اداری/کارگاهی و
تسویه حساب خروج از شهرک یا جابجایی از فضای مذکور دستگاه را سالم به پشتیبانی واحدهای فناوری تحویل دهد.
 -2پشتیبانی خدمات ارائه شده اینترنت و تلفن بر روی این دستگاه و کلیه مسائل مالی و شارژ این خدمات بر عهده شرکت
مخابرات اصفهان است .
 -3استفاده از سرویسهای یوتانت مخابرات به صورت اتصال مستقیم بیسیم یا کابل به این مودم است و اتصال پورت شبکه
دستگاه به شبکه شهرک ممنوع بوده و مسئولیت عواقب ناشی از این کار نظیر مصرف ترافیک اینترنت توسط دیگر مشترکین
یا اختالل در شبکه شهرک بر عهده شرکت میباشد .
 -4در صورت عدم رعایت موارد فوق عالوه بر قطع سرویس اینترنت مبلغ مودم و هزینه راهاندازی بر اساس تعرفه شرکت مخابرات
از شرکت دریافت خواهد شد.

امضا مدیرعامل  /مهر شرکت

فرم تحویل مودم
بدینوسیله یک دستگاه مودم فیبر سرویس اینترنت یوتانت مخابرات متعلق به شهرک علمی و تحقیقاتی اصففهان بفه
مشخصات زیر به اینجانب  ...............................................................مدیر عامل شرکت  --------------به شماره فضفا --
در ساختمان  -------------مورخ  .........................تحویل گردیده و رعایت موارد ذکر شده در این فرم مورد پفذیرش
این شرکت میباشد.

مهر و امضا شرکت
شرایط و تعهدات:
 -1دستگاه مودم مذکور در سالمت کامل فیزیکی و کفارکردی بفه اینجانفب تحویفل گردیفده و مسفئولیت هرگونفه
صدمات فیزیکی و داخلی دستگاه ناشی از استفاده نادرست به عهده شرکت است و شفرکت موظفف اسفت در هنگفام
تحویل فضای اداری/کارگاهی و تسویه حساب خروج از شفهرک یفا جابجفایی از فضفای مفذکور دسفتگاه را سفالم بفه
پشتیبانی واحدهای فناوری تحویل دهد.
 -2پشتیبانی خدمات ارائه شده اینترنت و تلفن بر روی این دستگاه و کلیه مسائل مالی و شارژ این خدمات بر عهده
شرکت مخابرات اصفهان است.
 -3استفاده از سرویسهای یوتانت مخابرات به صورت اتصال مستقیم بیسیم یا کابل به ایفن مفودم اسفت و اتصفال
پورت شبکه دستگاه به شبکه شهرک ممنوع بوده و مسئولیت عواقب ناشی از این کار نظیر مصرف ترافیفک اینترنفت
توسط دیگر مشترکین یا اختالل در شبکه شهرک بر عهده شرکت میباشد.
 -4در صورت عدم رعایت موارد فوق عالوه بر قطع سرویس اینترنت مبلغ مودم و هزینه راهاندازی بر اسفاس تعرففه
شرکت مخابرات از شرکت دریافت خواهد شد.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------مشخصات مودم جهت اتصال به شبکه یوتانت
شماره سرویس
شماره تماس پشتیبانی 1

 2020داخلی  5داخلی 9

شماره تماس پشتیبانی 2

09139717496- 03133931053

نام وای فای
رمز عبور وای فای

خواهشمند است فرم تکمیل شده را به واحد  123فنآفرینی  ،1دفتر امور مشترکین مخابرات تحویل نمایید.

