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تاریخ شرٍع ٍ پایاى اجرای طرح

 سهبى ضزٍع طزح اس تبرید 97/11/25
 سهبى پبیبى ارائِ هحصَالت کوپیٌی طزح  98/02/15هیثبضس.
 سهبى پبیبى ارائِ هحصَالت ػبزی طزح  98/05/15هیثبضس.

در ایي کوپیي چِ سرٍیسّایی ٍ بِ چِ هشتریاًی ارائِ هیشَد؟

 سزٍیسّبی هَزم رایگبى ٍ ثبًسل (ایٌتزًت ٍ هکبلوِ زاذل ضجکِ) فمط ثِ هطتزیبى جسیس ارائِ هیضَز.
 سزٍیسّبی افشایص سزػت ثِ هطتزیبى هَجَز ،جسیس ٍ غیزفؼبل ارائِ هیضَز.
 سزٍیسّبی سهبًسار ضبهل سزٍیسّبی سزضبر ،سحزذیش ٍ ضتًطیي ثِ هطتزیبى جسیس ٍ غیزفؼبل ارائِ هیضَز.
 سزٍیسّبی التصبزی ثِ هطتزیبى جسیس ٍ غیزفؼبل ارائِ هیضَز.
 سزٍیس هٌبطك سلشلِسزُ ٍ رٍستبیی صزفب ثِ هطتزیبى جسیس ٍ یب غیزفؼبل زر هٌبطك سلشلِسزُ ٍ رٍستبیی ارائِ هیضَز.
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ایي جشٌَارُ بِ چِ هشتریاًی تعلق هیگیرد؟
 هطتزیبى جسیس/هتمبضی /هزاجؼِکٌٌسگبى (ذبًگی) ،ضرص حمیمی کِ زر حبل حبضز اس ذسهبت ایٌتزًت ذبًگی هربثزات ایزاى
استفبزُ ًویکٌٌس.
 هطتزیبى هَجَز (ذبًگی) :ضرص حمیمی کِ زر حبل حبضز اس ذسهبت ایٌتزًت ذبًگی هربثزات ایزاى استفبزُ هیکٌس.
 هطتزیبى غیز فؼبل هَجَز (ذبًگی) :ضرص حمیمی کِ ثیص اس یک هبُ اس سهبى لزارزاز آًْب گذضتِ ٍ ٌَّس ًسجت ثِ ترلیِ ذط
آًْب السام ًطسُ.
هدت زهاى قراردادّای پیشٌْادی در ایي طرح چقدر است؟

 ایي جطٌَارُ لزارزازّبی سِهبِّ ،ضص هبِّ ٍ زٍاسزُ هبِّ ٍ  24هبِّ ثِ هطتزیبى پیطٌْبز هیزّس.

آیا هستاجریي ًیس هیتَاًٌد از ایي جشٌَارُ استفادُ کٌٌد؟

 ثِجش سزٍیسّبی ثب هَزم رایگبى کِ تٌْب ثِ هبلک هکبى زریبفتکٌٌسُ سزٍیس ارائِ هیضَز ،ثمیِ سزٍیسّب ثِ هستبجزیي ّن
طجك رٍال هؼوَل هٌطمِ ارائِ هیضَز.
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آیا ایي قرارداد بِ صَرت خَدکار قابل تودید هی باشد؟
 زر سزٍیسّبی پس پززاذت هطتزی ثزای استفبزُ اس سزٍیسّبی طزح رًگیيًت هیثبیست ًسجت ثِ ػمس لزارزاز جسیس ثب هست
هؼیي(هطبثك سزٍیسّبی طزح) السام ًوبیس.
 پس اس پبیبى لزارزاز رًٍس ضبرص ذَزکبر سزٍیس اًجبم ًویگیزز ثِ ًحَی کِ هطتزی ثزای ازاهِ ثْزُ ثززاری اس ذسهبت ایٌتزًت
پس اس اتوبم هست سهبى لزارزاز هجتٌی ثز طزح رًگیيًت  ،هلشم ثِ ذزیس سزٍیس هطبثك ضزایط جسیس هی ثبضس.

چِ هدارکی برای ثبتًام در جشٌَارُ الزم است؟

 طجك رٍال هؼوَل استبى
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ّسیٌِ ًصب سرٍیس برعْدُ کیست؟

 طجك رٍال هؼوَل استبى

در صَرتی کِ هشتری بعد از ثبت ًام در جشٌَارًُ ،قل هکاى کٌد چِ هی شَد؟
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ضزط السم زر ایي هَضَع ٍجَز اهکبًبت فٌی ٍ ػسم ٍجَز هوبًؼت لبًًَی زر جبثجبیی تلفي هطتزی هیثبضس.
چٌبًچِ جبثجبیی هطتزی زر هحسٍزُ یک هزکش هربثزات ثبضس ثب تَجِ ثِ ضزط فَق الذکز پس اس جبثجبیی تلفي سزٍیس ایٌتزًت
هطتزی هجسزاً راُ اًساسی ذَاّسضس.
چٌبًچِ جبثجبیی هطتزی ثیي زٍ هزکش هرتلف ثبضس ثب تَجِ ثِ ضزط فَق الذکز زر صَرت ٍجَز پَرت ذبلی زر هزکش همصس،
سزٍیس ایٌتزًت هطتزی هجسزاً راُ اًساسی ذَاّسضس.
چٌبًچِ تحت ّز ضزایطی سزٍیس هطتزی زر هحل جسیس زایز ًگززز ،ایي هسئلِ ثِ هٌشلِ اًصزاف هطتزی اس ازاهِ لزارزاز
هحسَة ضسُ ٍ لزارزاز هٌؼمسُ ذبتوِ هی یبثس ٍ ضزایط فسد لزارزاز ثزای هطتزی لحبظ هیگززز.

شرایط خاتوِ قرارداد چگًَِ است؟






اهکبى لغَ لزارزاز زر ّز سهبًی اهکبىپذیز هیثبضس  .زر سزٍیسّبی زارای هَزم رایگبى ،زر صَرت فسد لزارزاز پیص اس هَػس
تَسط هطتزی ،طجك لزارزاز هطوَل جزیوِ ذَاّس ضس.
تجصزُ :1لغَ لزارزاز زر ّز سهبًی اهکبىپذیز هیثبضس (ثب پززاذت جزیوِ فسد لزارزاز زر سزٍیس ّبی ثب هَزم رایگبى)
تجصزُ :2زر صَرت فسد لزارزاز ثب ضیَُ صَرتحسبة زٍرُ ای (پسپززاذت) اس ّز یک اس طزفیي ،هطتزی هَظف ثِ پززاذت
آذزیي صَرتحسبة هحبسجِ ضسُ تب سهبى لطغ ذسهبت هیثبضس.
تجصزُ :3هطتزیبًی کِ اس سزٍیسّبی زارای هَزم رایگبى طزح رًگیيًت ذزیس ًوَزُاًس زر صَرت فسد پیص اس پبیبى لزارزاز هی
ثبیست ًسجت ثِ پززاذت جزیوِ فسد السام ًوبیٌس ٍ هطتزی هیثبیستی ثِ اساء هبُّبی ثبلیهبًسُ اس لزارزازّ ،شیٌِ هَزم رایگبى را
پززاذت ًوبیس.

هشتری چگًَِ هیتَاًد درخَاست خَد را پیگیری کٌد؟

 اس طزیك سبهبًِ  -2020پٌل هطتزیبى هَجَز -سبیت هربثزات ایزاى ) ،(TCI.IRپزتبل فزٍش ٍ هٌبطك هربثزاتی
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هسیرّای دریافت اطالعات در خصَص ایي کوپیي چیست؟

 ثِ صَرت  24سبػتِ اس طزیك هزاجؼِ ثِ ٍةسبیت ضزکت هربثزات ایزاى ٍ یب توبس تلفٌی ثب  2020ثِ صَرت سزاسزی زر کل

کطَر ،هزاجؼِ ثِ هزاکش ٍ زفبتز ذسهبت هربثزاتی زر سبػبت ازاری
 اس طزیك ثٌز ٍ ثزٍضَر زر هکبىّبی هذکَر ٍ تجلیغبت هحیطی ثزاسبس صالحسیس هٌطمِ

آیا در هشتریاى پیشپرداخت کل حجن اٍلیِ در ّواى ابتدای قرارداد بِ هشتری تعلق
هیگیرد؟

 ثلِ ،کل حجن تزافیک  FUPلزارزاز پیصپززاذت زر اثتسای ضزٍع سهبى لزارزاز ثِ صَرت یکجب ضبرص هیضَز.
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قَاًیي استفادُ از گیگابایتّای اضافی چیست؟

 حجن تزافیک  FUPماهیانه زر لزارزاز پس پززاذت لبثل اًتمبل ثِ هبُ ثؼس ًویثبضس.
 هطتزیبى هیتَاًٌس پس اس پبیبى تزافیک ( FUPهبّیبًِ) اس تزافیک هبساز ثب تؼزفِّبی استبًسارز هطبثك ثب هصَثِ  266استفبزُ

ًوبیٌس ٍ یب ثب ذزیس ثستِ ّبی حجوی ًسجت ثِ تبهیي تزافیک هبساز هَرز ًیبس ذَز السام ًوبیٌس(هطبثك زستَرالؼول سجس
استبًسارز هصَثِ ً ٍ 266بهِ ضوبرُ  111365/96/100هَرخ )4/9/96

 کلیِ ثستِّبی ذسهبتی طزح ثز پبیِ سزٍیس ّبی هصَثِ  266ثب پٌْبی ثبًسّبی هتٌَع طزاحی ضسُ است ٍ هٌبطك ثز اسبس
زرذَاست هطتزیبى ذَز هی تَاًٌس ّز یک اس سزٍیس ّب را ارائِ ًوبیٌس.
 حجن تزافیک  FUPماهیانه زر لزارزاز پسپززاذت زر پبیبى ّز هبُ صفز ضسُ ٍ هجسزاً ثزای هبُ جسیس ضبرص هیضَز.
 حجن اضبفی زر صَرتیکِ ذزیساری ضَز تب پبیبى لزارزاز لبثل استفبزُ ذَاّس ثَز.
 توبهی تزافیکّب ی رایگبى زر پبیبى لزارزاز اس ثیي هیرًٍس ٍلی زر صَرت توسیس اهکبى اًتمبل حجن اضبفی ذزیساری ضسُ ثِ
لزارزاز ثؼسی ٍجَز ذَاّسزاضت.

8

آیا هشتریاًی کِ بیش از یک هاُ از قرارداد آًْا باقی هاًدُ هی تَاًٌد بِ ایي کوپیي هٌتقل شًَد؟

 ثلِ ،ثب زر ًظزگزفتي ضزایط ٍ هتٌبظز ثب هست سهبى ثبلی هبًسُ اس لزارزاز هطتزیبى هَجَز
 زر صَرت تؼْس پززاذت ذسبرت زر لزارزاز لجلی ٍ پس اس پززاذت ذسبرت ًبضی اس اًصزاف (زر صَرتی کِ لزارزاز لجلی هطوَل
ضزایط جزیوِ اًصزاف لجل اس اتوبم هست لزارزاز ثَزُاست) طجك لزارزاز هیتَاًٌس یکی اس هحصَالت ایي کوپیي را اًتربة ًوبیٌس.
 هطتزیبى هَجَز تٌْب زر صَرتی لبزر ثِ تغییز سزٍیس هَجَز ذَز ثب یکی اس سزٍیسّبی کوپیي رًگیيًت ّستٌس کِ ارسش
ریبلی سزٍیس جبیگشیي آًْب اس سزٍیس هَجَزضبى ثیطتز ثبضس.

ساعات کن هصرف بِ چِ هعٌاست؟

 سبػبتی اس ضجبًِرٍس کِ حجن لبثل تَجْی ثب لیوت ثسیبر هٌبست زر سزٍیسّبی سهبًسار ارائِ هیضَز.
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هسایای خرید ایي کوپیي برای هشتریاى چیست؟

 استفبزُ اس سزػتّبی زٍ چْبر ثزاثز زر سزٍیسّبی افشایص سزػت

 زریبفت هَزم رایگبى زر سزٍیسّبی هَزم رایگبى ثب لزارزاز  24هبِّ
 افشایص حجن لبثل تَجِ زر سزٍیسّبی سزضبر

 لیوت هٌبست سزٍیسّبی طزح کِ تب  %60ترفیف زارز.

آیا هشتریاى هَجَد هیتَاًٌد سرٍیس خَد را بِ سرٍیسّای طرح رًگیيًت تغییر دٌّد؟

 هطتزیبى هَجَز تٌْب سهبًی لبزر ذَاّسثَز ًسجت ثِ تغییز سزٍیس ذَز ثِ سزٍیسّبی طزح رًگیيًت السام ًوبیٌس کِ سزٍیس
جبیگشیٌی زارای ارسش ریبلی اس سزٍیس هجَز ذَز اًتربة ًوبیٌس.
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