پرسشنامه اولیه متقاضی پهناي باند و لینک های نقطه به نقطه
 )1نام شرکت  /سازمان :

شماره ثبت شرکت:

نام نماینده فنی :
آدرس پستی و کدپستی ده رقمی:
شماره تلفن:

شماره تماس :
Email:

شماره نمابر (فکس):

 )2در صورت درخواست پهناي باند  /لينك جديد حسب مورد اين قسمت تکميل گردد:
پورت یا درگاه مورد نياز:
STM16
STM4

پهناي باند مورد نياز :
STM1
نوع لينک مورد تقاضاE1:
تعداد لينک مورد تقاضا :
کاربرد لينک مورد تقاضا:
 )3در صورت درخواست تغييرات ،حسب مورد اين قسمت تکميل گردد:

STM64

1G

10G

کاهش لينک
افزایش لينک
تعداد لينک قبلی  ......تعداد لينک مورد تقاضا  .........شماره كارت خصوصی  .................شماره قرارداد .......................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برگردان
تغيير آدرس مقصد
تغيير آدرس مبدا
آدرس قبلی:
آدرس جدید:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نام انتقال گيرنده :
تغيير نام
شماره تماس :
نام نماینده فنی:
شماره ثبت:
آدرس پستی و کدپستی ده رقمی:
شماره نمابر (فکس):
شماره تلفن:

Email:

 )4آدرس دقيق مبداء و ذکر یک شماره تلفن کارکن در محل:
نزدیک ترین مرکز تلفن به مبدا:
آدرس دقيق مقصد و ذکر یک شماره تلفن کارکن در محل:
نزدیک ترین مرکز تلفن به مقصد:
امکانات کابلی موجود:
فيبر نوری
در مبدا :کابل ویژه
فيبر نوری
در مقصد :کابل ویژه

کابل اختصاصی
کابل اختصاصی

سایر موارد ..........................
سایر موارد ..........................

درصورت وجود فيبر نوری ذکر FOSو یا شماره  CRMالزاميستCRM/FOS ...................................... :
مالحظات:
 در صورتيکه محل طرف مقابل به شرکت تعلق نداشته باشد ،ارائه موافقت کتبی طرف مقابل جهت برقراي ارتباط الزاميست. استفاده غير مجاز از ارتباط داير شده بجز موارد ذکرشده در بند  ،2تخلف محسوب شده و با متقاضی طبق مقررات رفتار خواهد شد. -تهيه تجهيزات انتهايی به عهده متقاضی خواهد بود و در صورت موجود بودن تجهيزات هزينه آن دريافت ميگردد .

مهر و امضاء متقاضی
مدارک مورد نياز:
-

-

تصویر اساسنامه و مدارک ثبت شرکت.
تصویر آگهی روزنامه رسمی (با تاریخ انتشار کمتر از دو سال )
معرفی نامه و کپی شناسنامه نماینده.

