
 
 

انت شرکت مخابرات اصفهانتفرم درخواست مودم سرویس یو  تاریخ: 
 

 اصفهان مخابراتشرکت فرم تحویل مودم سرویس یوتانت 

ت زیر به مشخصا به متعلق به شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بدینوسیله یک دستگاه مودم فیبر سرویس اینترنت یوتانت مخابرات

 ..........................................................................نشانی به . ....................................................مدیرعامل شرکت ...................................................اینجانب

رم مورد پذیرش ین فت موارد ذکر شده در ایده و رعایحویل گردت.....................  یشماره فضا... به ............................................ شماره تماسو 

 باشد.این شرکت می

 نوع سفارش:

 خرید  اجاره 

 شرایط و تعهدات:

زیکی و مات فیدستگاه مودم مذکور در سالمت کامل فیزیکی و کارکردی به اینجانب تحویل گردیده و مسئولیت هرگونه صد -1

هی و ی/کارگافضای ادارتحویل  و شرکت موظف است در هنگام استداخلی دستگاه ناشی از استفاده نادرست به عهده شرکت 

 هد. حویل دیا جابجایی از فضای مذکور دستگاه را سالم به پشتیبانی واحدهای فناوری ت کتسویه حساب خروج از شهر

ه شرکت عهدر بخدمات  این مسائل مالی و شارژ کلیه پشتیبانی خدمات ارائه شده اینترنت و تلفن بر روی این دستگاه و -2

 .استمخابرات اصفهان 

ه پورت شبک و اتصالاست مودم  اینسیم یا کابل به به صورت اتصال مستقیم بی های یوتانت مخابراتسرویساستفاده از  -3

شترکین مدیگر  دستگاه به شبکه شهرک ممنوع بوده و مسئولیت عواقب ناشی از این کار نظیر مصرف ترافیک اینترنت توسط

 .باشدیا اختالل در شبکه شهرک بر عهده شرکت می

 کت مخابراترفه شرتع بر اساساندازی در صورت عدم رعایت موارد فوق عالوه بر قطع سرویس اینترنت مبلغ مودم و هزینه راه -4

 .خواهد شداز شرکت دریافت 

 

امضا مدیرعامل /  مهر شرکت



 

 فرم تحویل مودم

اصففهان بفه  یقاتیو تحق یمخابرات متعلق به شهرک علم وتانتی نترنتیا سیسرو بریدستگاه مودم ف کی لهینوسیبد

 -- شماره فضفابه  -------------- شرکتمدیر عامل  ............................................................... اینجانببه  ریمشخصات ز

 رشیفرم مورد پفذ نیموارد ذکر شده در ا تیو رعا دهیگرد لیتحو .........................مورخ  ------------- ساختماندر 

 .باشدیشرکت م نیا

 

 مهر و امضا شرکت

 و تعهدات: طیشرا

هرگونفه  تیو مسفئول دهیفگرد لیفتحو نجانفبیبفه ا یو کفارکرد یکیزیدستگاه مودم مذکور در سالمت کامل ف -1

از استفاده نادرست به عهده شرکت است و شفرکت موظفف اسفت در هنگفام  یدستگاه ناش یو داخل یکیزیصدمات ف

دسفتگاه را سفالم بفه  مفذکور یاز فضفا ییجابجفا ایفحساب خروج از شفهرک  هیو تسو یکارگاه/یادار یفضا لیتحو

 دهد.  لیتحو یفناور یواحدها یبانیپشت

خدمات بر عهده  نیو شارژ ا یمسائل مال هیدستگاه و کل نیا یبر رو و تلفن نترنتیخدمات ارائه شده ا یبانیپشت -2

 شرکت مخابرات اصفهان است.

مفودم اسفت و اتصفال  نیفکابل به ا ای میسیب میمخابرات به صورت اتصال مستق وتانتی یهاسیاستفاده از سرو -3

 نترنفتیا کیفمصرف تراف ریار نظک نیاز ا یعواقب ناش تیپورت شبکه دستگاه به شبکه شهرک ممنوع بوده و مسئول

 .باشدیاختالل در شبکه شهرک بر عهده شرکت م ای نیمشترک گریتوسط د

بر اسفاس تعرففه  یاندازراه نهیمبلغ مودم و هز نترنتیا سیموارد فوق عالوه بر قطع سرو تیدر صورت عدم رعا -4

 خواهد شد. افتیشرکت مخابرات از شرکت در

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 مشخصات مودم جهت اتصال به شبکه یوتانت

 

  شماره سرویس

1شماره تماس پشتیبانی   9داخلی  5داخلی  2020 

2شماره تماس پشتیبانی   03133931053-09139717496 

  نام وای فای

فایرمز عبور وای    

 

 .دیینما لیمخابرات تحو نی، دفتر امور مشترک1 ینیآفرفن 123شده را به واحد  لیخواهشمند است فرم تکم

 


