استمارة االشتراك في خدمة سوبر يمن نت بلس (عبر االلياف الضوئية)
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)

رقم (

موقع
General Information

 )1المعلومات العامة

التاريخ:

Date:

اسم الجهة الطالبة:

Applicant's Name:

عنوان الجهة:

Address :

معلومات التواصل

Contact information

االسم :

Name:

الهاتف:

Tel:

البريد االلكتروني:

Email:

الفاكس:

Fax:

 )2المعلومات الفنية لالشتراك

Technical Information

هل لديكم شعيرة الياف ضوئية في الموقع الذي تريدون تركيب هذه الخدمة

ال

نعم

اذا كانت اإلجابة ( ال )  :فعليكم طلب توصيل خدمة االلياف الضوئية اوالً  ،وتعبئة استمارة الطلب عبر مكتب يمن نت الرئيسي او .VIP
اذا كانت اإلجابة ( نعم )  :يرجى استكمال البيانات الفنية والتوقيع كما يلي -:
بيانات المودم

Modem Details

مودم جديد

TYPE:

SN:

Eth.PORT:

مودم سابق

TYPE:

SN:

Eth.PORT:

باقة
االشتراك

Business

سرعة 32Mb
سعة 350G

سرعة 40Mb
سعة 500G

سرعة 40Mb
سعة 400G

سرعة 32Mb
سعة 400G

توقيع وختم الجهة الطالبة
………………………………

لالستخدام الرسمي For Official Use

مختص المبيعات

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

االمكانية الفنية

متوفرة
غير متوفرة

Serv. Index:

عر السعر
price quote

تاريخ العر

األخ/مدير عام يمن نت
تم تشغيل الخدمة بتاريخ:
ر.ن

/

المحترم
20 /م
ر.ق

Gem PORT:

رقم الباقة :

ر.ن التسويق والمبيعات
المبلغ:

تاريخ السند:

قسم االيرادات

Eth PORT:

مدير االدارة

مختص المبيعات
رقم السند:

SITE:

ر.ق التركيبات

السعر:

أمين الصندوق

المختص

T-cont:

Out/in:

ر.ن التركيبات

المعلومات
المالية

Index-onu:

SN:
........................................

تاريخ عر
مبلغ
العر

ر.ن التسويق والمبيعات

نقدا ً

المدير المالي واالداري

مـديــر عــام يمن نت

يعتمد /
مدير ادارة تراسل المعطيات

مـدير عـــام يمن نت

شيك

أخرى

أسعار الخدمة:

خدمة سوبر يمن نت عبر االلياف الضوئية Business
سرعة االنترنت Mbps /
السعات GB /
االشتراك الشهري
رسوم التركيب

االسعار باللاير بدون الضريبة

32
350

32
400

40
400

40
500

70,000

79,000

82,000

100,000

40,000

لمزيد من التفاصيل يمنكم زيارة موقعنا على االنترنت  www.yemen.net.yeاو طلب قائمة األعسعار وشرح مميزات الباقات.

شروط الحصول على الخدمة:





تعبئة النموذج الخاص بطلب الخدمة كامالً  ،ويتم توقيعه من الجهة الطالبة ومختوم من الجهات الخاصة او الحكومية.
إرفاق الوثائق المطلوبة  :صورة من السجل التجاري  -ترخيص العمل  -صوورة مون هويوة  /جووا السوفر ممثول الجهوة الطالبوة  -صووره مون
ملكية  /عقد ايجار موقع الخدمة
إرفاق مذكرة رسمية مختومة بالنسبة للجهات الحكومية ،او وثيقة توكيل بالنسبة للشركات العالمية.
دفع الرسوم المحددة مقدما ً بحسب األسعار المقرة والفترة الدورية المحددة من قبل يمن نت.

الت امات الجهة الطالبة للخدمة:
 .1الت م انا طالب الخدمة بعدم استخدام الخدمة أو السماح باستخدامها أو أجراء تعديالت على طرفيات الخدمة والبورام المتصولة بهوا بموا يضور
بالبلد أو المواطنين او بالمشتركين اآلخرين أو بالشبكة أو بالمخالفة لألنظمة المطبقوة فوي الويمن  ،أو بالمخالفوة ألحكوام وشوروط الخدموة  ،أو
لألغرا التي خصصت من أجلها  ،أو في الجرائم المعلوماتية أو اإللكترونية  ،وأعد مسؤوال عن االستخدام الغير مشروع وموا يترتوب عليوه
أمام المؤسسة والجهات ذات االختصاص.
 .2يقر المشترك بان الخدمة المقدمة له من المؤسسة هي للعمل في نطاق العنوان الموضح باالتفاقية وال يجو له تو يع الخدمة لآلخرين بمقابل
مادي او إعادة تأجير الخدمة من الباطن او تغذية الشبكات الالسلكية  WIFIالتجارية بهدف المتاجرة بالخدموة او أسوتخدمها ألغورا تمريور
مكالمات صوتية عبر االنترنت  VOIPوفي حال اخالل المشترك بأي مما سبق فان للمؤسسة الحق في اتخاذ كافة االجراءات القانونية تجاهه
بما في ذلك مصادرة الخدمة مباشرة وبشكل نهائي .
 .3الت م انا طالب الخدمة بدفع المبالغ المستحقة للخدمة خالل التاريخ المحدد من قبل يمن نت.
 .4الت م انا طالب الخدمة في الحاالت التي تقوم فيها يمن نت بتوفير طرفيات بموقع الخدمة وذلك أن أسمح لألشوخاص المفوضوين مون قبول يمون
نت بالدخول إلى المباني والمواقع التي أشغلها  ،أو تقع تحت سيطرتي وأن أسمح لهم بالبقاء في تلك المواقع بالقدر المطلوب وذلك لألغرا
التالية:
أ -القيام بأعمال اإلصوالح أو الفحوص ألي مون أجهو ة الطرفيوة لت ويود الخودمات  ،أو أي مون األجهو ة والمعودات المرتبطوة بتقوديم خدموة
معينة.
ب -تركيب أي طرفيات الخدمة داخل الموقع  ،لتقديم الخدمة أو سحبها أو إ التها أو صيانتها أو استبدالها.
ت -القيام بأي غر مرتبط بتأسيس طرفيات الخودمات مون قبول يمون نوت  ،والمرتبطوة بالخدموة المقدموة والكائنوة فوي الموقوع  ،أو القيوام
بأعمال تشغيلها أو صيانتها.
ث -القيام باألعمال الال مة لمساعدة يمن نت على تقوديم خودماتها للجهوات األخورى وتسوهيلها وبموا ال يضور بالخدموة المقدموة للجهوة مثول
أعمال االستبدال أو التوسعة وغيرها.
" تم قراءة البنود والموافقة عليها "

توقيع و ختم الجهة الطالبة
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