ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌريف شمﺎره خﺪﻣﺎﺗي
)ويرايش(٩٥/٠٧/٠٦

مشترك گرامي ،بدين وسيله به استحضار ميرساند طبق ابﻼغيه شركت ارتباطات سيار ايران از اول ارديبهشتماه سال  ،٩٢سر
شماره هاي ارسال پيامك به دو شاخه خدماتي و تبليغاتي به شرح ذيل دستهبندي ميشﻮند.

شمارههاي خدماتي متعلق به شركتها ،دفاتر و سازمانهايي است كه پيامكهايي با محتﻮاي خدماتي ،مشخص و در محدوده كاري

همان مجمﻮعه براي مخاطباني شناختهشده كه خﻮد درخﻮاست دريافت اين پيامكها را دادهاند ارسال ميكنند و محتﻮاي آن
اطﻼعرساني و ارائه خدمات به افراد داوطلب و شناخته شده است.

هرگﻮنه ارسال پيامك كه بدون رضايت صاحب تلفن همراه و بدون اطﻼع ايشان صﻮرت گيرد ،پيامك تبليغاتي محسﻮب ميشﻮد و
ارسال اينگﻮنه پيامها براي مخاطباني كه درخﻮاست عدم دريافت اين پيامكها را دادهاند امكانپذير نيست.

شركت مﻮظف به ارسال راهنماي عدم دريافت پيامك بصﻮرت ماهيانه و يا زيرنﻮيس در هر پيام به مخاطبان مي باشد.

چنانچه بر خﻼف اين تعهدنامه كاربري خطﻮط خﻮد را از حالت تبليغاتي به خدماتي تغيير داده و با سر شماره خدماتي خﻮد ارسال

تبليغاتي انجام دهد)ارسال هرگﻮنه محتﻮا مغاير با مﻮضﻮع اعﻼم شده در تعهدنامه( ضمن تغيير كاربري سرشماره ،مشمﻮل پيگرد
قانﻮني خﻮاهد بﻮد و مسئﻮليت آن تماماً بر عهده ايشان است و مﻮظف به جبران تمام خسارت مادي و معنﻮي وارده به شركت
ارتباطات سيار ايران ميباشد .لذا از شما كاربر گرامي خﻮاهشمنديم در صﻮرتي كه تمايل داريد از شماره خﻮد به عنﻮان شماره
خدماتي استفاده نماييد ،با آگاهي كامل از شرايط و تعهدات فﻮق ،تعهدنامه زير را تكميل و ارائه نماييد.
ﻣشخصﺎت ﻣتقﺎضي شمﺎره پيﺎﻣك خﺪﻣﺎﺗي

 -١مشخصات و هﻮيت متقاضي)شخص حقﻮقي(
نام شركت/سازمان/مﻮسسه:
شناسه ملي:
شماره اقتصادي:
نﻮع فعاليت شركت/سازمان/مﻮسسه:
شماره تلفن ثابت :
نشاني شركت/سازمان /مﻮسسه:
نام و نام خانﻮادگي:
كد ملي:
تلفن همراه:

شماره نمابر:

ﻣشخصﺎت و هويت ﻣﺪيرعﺎﻣل ،ﻧمﺎينﺪه ﻣﺪيرعﺎﻣل يﺎ ﻧمﺎينﺪه قﺎﻧوﻧي شركت

شماره خط خدماتي:
جامعه هدف:
مﻮضﻮع محتﻮاي پيامك خدماتي:



شماره ثبت شركتها:

آدرس ايميل:

تكميل كليه مﻮارد الزامي است.
امضا و مهر شركت ......

