ШАРТНОМАИ ХИЗМАТРАСОНИИ АЛОҚАИ КАНДУИИ МУТАҲАРРИКИ ИСТИФОДАИ УМУМЇ СТАНДАРТИ GSM/3G-UMTS
Љамъияти сањомии пўшидаи «Вавилон-Мобайл», ки минбаъд «Оператор» ном бурда мешавад, дар асоси
Иљозатномањои №11-255-ЉТ, силсилаи №0000255 аз 16.02.2011с., №11-256-ЉТ, силсилаи №0000256 аз
16.02.2011с., №11-257-ЉТ, силсилаи №0000257 аз 16.02.2011с., №11-258-ЉТ, силсилаи №0000258 аз
16.02.2011с., №11-259-ЉТ, силсилаи №0000259 аз 16.02.2011с., №11-260-ЉТ, силсилаи №0000260 аз
16.02.2011с., №12-096-ЉТ, силсилаи №0000096 аз 05.10.2012с., ки аз тарафи мақомоти давлатии ваколатдори
Љумњурии Тољикистон дода шудаанд, амал мекунад, дар шахси намояндаи ваколатдори Оператор аз як
тараф, ва Муштарї, ки маълумот нисбати ў дар Замимаи №1 ба Шартнома дарљ карда шудааст, аз
тарафи дигар, дар якљоягї – Тарафњо, Шартномаи мазкурро (минбаъд-Шартнома) бо мазмуни зайл ба
имзо расониданд:
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Матлаби Шартнома
Оператор ба Муштарї хизматњоро љињати пайваст намудан ба шабакаи худ ва
хизматњои алоќаи кандуии мутањаррики истифодаи умумї стандарти GSM/3G-UMTSро (минбаъд - Хизматњо) пешнињод менамояд ва Муштарї ўњдадор мешавад, ки
Хизматњоро ќабул намуда, арзиши онњоро мутобиќи тарофањои аз тарафи Оператор
муайяншуда сариваќт пардохт намояд.
Намудњои алоњидаи Хизматњо ва шартњои хоси пешнињоди онњо дар Замимаи №2 ба
Шартнома дарљ гардидаанд.
Њуќуќ ва ўњдадорињои Оператор
Оператор њуќуќ дорад:
Бо тартиби пешбининамудаи санадњои меъёрї-њуќуќии Тољикистон мустаќилона
тарофањоро барои Хизматњо муќаррар кунад, шартњои махсус ва дастурамалњоро
барои њар як намуди Хизматњо омода ва тасдиќ намояд.
Дар њолате, ки агар Муштарї, бе пешниҳоди дархост оид ба боз доштани пешниҳоди
Хизматҳо тибқи банди 3.1.1.-и Шартномаи мазкур, тўли 3 (се) моњ аз хизматрасонињои
шабака истифода набарад, њатто агар тавозуни мусбї дошта бошад њам, Оператор
њуќуќ дорад Шартномаро яктарафа бекор намояд ва маблаѓи дар тавозуни Муштарї
мављудбударо бозпас нагардонад.
Дар њолати мављуд набудани аризаи хаттї ё мурољиати дахлдори Муштарї тибќи банди
3.1.1.-и Шартнома, Оператор пардохти моњонаро (пардохти абонентї) аз рўи наќшаи
тарофавии интихобнамудаи Муштарї ва номгўйи Хизматњои иловагї њисоб менамояд.
Агар дар давоми 10 рӯз баъди гузаштани мўњлати дар банди 3.1.1.-и Шартнома
дарљгардида Муштарї оид ба оғоз намудани Хизматҳо дархост накунад, Оператор
њуќуќи яктарафа бекор намудани Шартномаро дорад.
Дар њолатњои алоњида њадди камтарини гуногуни ќатъи Хизматњоро муќаррар намояд
ва Хизматњоро дар њолати манфї будани тавозуни Муштарї низ пешнињод кунад.
Оператор ўњдадор аст:
Хизматњоро тибќи шартњои Шартнома, ба истиснои њолатњое, ки Хизматњо дар натиљаи
ба миён омадани њолатњои рафънопазир (форс-мажор), инчунин њангоми аз тарафи
Оператор ба амал баровардани корњои мукаммалгардонии шабакаи GSM/3G-UMTS ва
ё дар њолатњои бозистии муваќќатии низоми Оператор пешнињод карда намешаванд,
пешнињод намояд.
Махфияти гуфтугўњои телефонї ва дигар маълумотњои бо воситањои алоќа
ирсолшударо таъмин намояд, њамчунин маълумоти хусусияти шахсидошта ва
маълумот оид ба Хизматњои пешнињодшударо ба дигар шахсон, ба истиснои Муштарї
ва шахсоне, ки бо ќонунгузории љории Љумњурии Тољикистон ваколатдор карда
шудаанд, ошкор накунад.
Пайвастшавии SIM/USIM – корти Муштариро ба шабакаи худ дар муддати аз як то се
рўзи корї, пас аз ба суратњисоб ва ё хазинаи Оператор ворид гардидани пардохт барои
пайвастшавї ва пешнињоди Хизматњо мутобиќи номгўй ва њаљми интихобнамудаи
Муштарї таъмин намояд.
Ба воситаи SMS-хабарњо ё воситањои ахбори омма (радио ё нашрия ё телевизион) ё
бо роњи дар љойњои ќабули ањолї, дар Департаменти хизматрасонии муштариён љойгир
намудани эълонњо ё бо дигар тарзњо пешакї хабардор намудани ањолиро оид ба
Хизматњои пешнињодшаванда ва нав, оид ба шартњои Хизматњо, тарзњои
њисоббаробаркунї, нархномањои истифодашаванда ва њолатњои ивази онњо ва
ѓайрањо, ба истиснои таѓйир ёфтани шартњои Хизматњо бо иштироки шахси сеюм,
таъмин намояд.
Хадамоти иттилоотиро барои иттилоотонии ањолї оид ба шартњои Хизматњо ва
тарофањо ташкил намояд.
Дар сурати таѓйир ёфтани шартњо ва тартиби пешнињоди Хизматњо, аз он љумла, таѓйир
ёфтани тарофањо, ба Муштарї маълумоти сариваќтиро тавассути сомонањо ё дигар
технологияњои дастрас 10 рўз пеш то санаи таѓйиротњо пешнињод намояд.
Ба Муштарї тибќи дархости ў маълумоти муфассалро оид ба Хизматњои музднок
пешнињод намояд.
Дар њолати аз тарафи Оператор гузаронидани корњои мукаммалгардонии шабака, 24
соат пеш аз гузаронидани чунин корњо, ба воситаи ахбори омма (нашрия, телевизион
ё радио) ё бо роњи љойгир намудани маълумот дар сомонаи www.babilon-m.tj ё ба
воситаи SMS-хабарњо Муштариро оид ба сана ва мўњлатњои ќатъ гаштани Хизматњо
хабардор намояд.
Оператор ўњдадор нест:
Барои мазмуни гуфтугўњои телефонї ва маълумотњое, ки ба воситаи шабакаи
Оператор тањвил дода шудаанд, дар њоле, ки агар муаллифи ин маълумотњо Оператор
набошад, њамчунин барои зарари бо ин маълумотњо расонидашуда, барои Хизматњои
ба воситаи шабакаи ў пешнињодшаванда ва/ё барои пардохти арзиши онњо, ки агар ин
гуна Хизматњоро шахси сеюм пешнињод намуда бошад.
Барои истифодаи нодурусти дастгоњи телефонї аз тарафи Муштарї ва ё ба он пайваст
намудани дастгоњњое, ки ба кори шабака, дигар шабакањои телекоммуникатсионї
халалдор мешаванд.
Њуќуќ ва ўњдадорињои Муштарї
Муштарї њуќуќ дорад:
Бо шарти мусбӣ будани тавозуни Муштарӣ, ба муддати то 3 (се) моњ ба тариќи хаттї ё
мурољиат ба Маркази иттилоотї-маълумотдињии Оператор (Call-Center) бо телефони
918 61-61-61 ва бо ќайд намудани маълумоти шиносномавии худ ва дарљи суроѓае, ки
бо истифода аз он бо Муштарї дар тамос шудан имкон аст, пешнињоди Хизматњоро боз
дорад.
Њуќуќ ва ўњдадорињои худро ба шахси сеюм тибќи муќаррароти ќонунгузории љории
Љумњурии Тољикистон пешнињод намояд. Дар ин њолат, дар Шартнома ба сифати
Муштарї шахси сеюми мазкур баромад хоњад намуд.
Оид ба нархномањои Хизматњо ва шартњои пешнињоди Хизматњои ройгон маълумот
гирад.
Аз њуќуќи зангњои ройгони дастрасбуда (ба хадамоти оташхомўшкунї, милитсия, ёрии
таъљилии тиббї, хадамоти садамавии газ ва ѓ.) истифода барад.
Номгўи Хизматњои иловагиро интихоб намояд, њамчунин наќшаи тарофавии дар
Замимаи №2 дарљгардидаро бо роњи мурољиат ба Маркази иттилоотї-маълумотдињии
Оператор (Call-Center) бо телефони 918 61-61-61, ё ба Департаменти хизматрасонии
муштариёни Оператор, бо ќайд намудани маълумоти шиносномавии худ, инчунин ба
воситаи НХИХ (Низоми худкори идоракунии хизматрасонињо), ё НИИХ (Низоми
интернетии идоракунии хизматрасонињо) ё њангоми доштани имконият ба воситаи НСС
(Низоми супоришњои соддакардашуда) ва SMS-супоришњо иваз намояд.
Муштарї ўњдадор аст:
Њангоми бастани Шартнома, маълумоти аслї оид ба макони зист, аз љумла суроѓае, ки
бо истифода аз он Оператор метавонад бо Муштарї дар тамос шавад, пешнињод
намояд, њамчунин то оѓози истифодаи Хизматњо бо њудуди фаъолият, номгўйи
Хизматњои имконпазир ва тарофањо шинос шавад.
Аз Хизматњои Оператор мувофиќи шартњои Шартнома ва муќаррароти ќонунгузории
љории Љумњурии Тољикистон истифода барад.
Тамоми чорањои эњтиётиро барои рафъи истифодаи ѓайриќонунї ва барќасдонаи
SIM/USIM-корт андеша намояд. Њамагуна нусхабардории маълумотњои техникии
фардикунонии дар SIM/USIM–корт сабтшуда манъ аст ва тибќи ќонун љазо дода
мешавад.
Дастгоњи нињої (телефон)-и сертификатонидашуда ва тамѓакунонидашударо дар
асоси талаботњои амалкунанда истифода барад.
Мустаќилона тавозуни худро назорат кунад ва дар мўњлатњои дар Шартнома ќайдшуда
барои Хизматњо бо Оператор њисоббаробаркунї намояд.
Дар њолати таѓйир ёфтани суроѓаи худ баъди бастани Шартнома бо Оператор,
Операторро дар тўли 5 рўз бо нишон додани суроѓаи нави худ хабардор кунад.
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Хизматњоро бар хилофи манфиатњои давлат, тартиботи љамъиятї ё расонидани зарари
барќасдона ба дигар Муштариён истифода набарад. Инчунин, Хизматњоро бо
маќсадњои тиљоратї истифода набарад, ё бо дигар роњ Хизматњои Операторро барои
манфиати шахси сеюм бе риоя кардани банди 3.1.2.-и Шартнома истифода набарад.
Мутобиќи ќонунгузории љории Љумњурии Тољикистон, Муштарї барои истифодаи
нодурусти дастгоњи телефонї ё ба он пайваст намудани дигар дастгоњњо, ки
метавонанд ќобилияти кории шабака, шабакањои дигари алоќаи барќиро вайрон ё
халалдор намоянд, масъул аст.
Муштарї дар њолати аз тарафи шахси сеюм истифода шудани SIM/USIM–корт ва
Хизматњои тибќи Шартнома пешнињодшаванда, аз љумла, дар њолати гум кардани
SIM/USIM–корт ва сариваќт мурољиат намудан ба Департаменти хизматрасонии
муштариёни Оператор оид ба боздоштани Хизматњо, ўњдадории пурра дорад.
Пардохти арзиши Хизматњо
Пардохт/пешпардохт барои Хизматњо мутобиќи наќшаи тарофавии интихобшуда, ки аз
тарафи Оператор тасдиќ карда шуда, дар лањзаи пешнињоди Хизматњо амал
мекарданд, ба хисоби шахсии Муштарї ба тарики наќдї - ба Хазинаи Оператор ё
хазинаи намояндаи ваколатдори Оператор (дилер) ё ба тариќи ѓайринаќдї бо
истифода аз низомњои пардохтии бо Оператор шартномаи дахлдор баста ё ба
суратњисоби Оператор, ки дар Шартнома дарљ карда шудааст, бо дар назардошти
андозњои ѓайримустаќим ба амал бароварда мешавад.
Давраи њисоботї барои њисоббаробаркунињо моњи таќвимї мебошад. Пардохти
абонентї (моњона) санаи якуми моњи оѓозшаванда ба амал бароварда мешавад, агар
тартиби дигар дар наќшаи тарофавии интихобшуда муайян нашуда бошад.
Шартњои пешнињоди Хизматњо бо иштироки шахсони сеюм, њамчунин тарофањо барои
хизматњои роуминг ва зангњои байналмилалї аз љониби Оператор иловатан муќаррар
карда мешаванд. Маълумот оид ба онњо бо дархости Муштарї пешнињод карда
мешавад.
Дар њолати иваз шудани наќшаи тарофавї, он аз аввали моњи ояндаи таќвимї эътибор
пайдо мекунад, агар дар наќшаи тарофавии ивазшаванда/интихобшуда пардохти
абонентї (моњона) пешбинї шуда бошад.
Љавобгарии Тарафњо
Дар њолати аз тарафи Оператор вайрон шудани бандњои 2.2.2. ва 2.2.6.-и Шартнома, ў
мутобиќи ќонунгузории љории Тољикистон љавобгар мебошад.
Дар њолати аз тарафи Муштарї вайрон шудани бандњои 3.2.1.-3.2.4. ва 3.2.6.-3.2.9.-и
Шартнома, ў мутобиќи ќонунгузории љории Тољикистон љавобгар мебошад.
Хизматњои ба Муштарї пешнињодшаванда дар сурати шароитњои табии пањншавии
радиомављњо метавонад бад шавад, ќатъ шавад ё ин ки дар наздикии биноњо, наќбњо,
иншоотњои зеризаминї аз сабаби хусусиятњои релефї ва сохтмонї, вазъи обу њаво, аз
сабаби зиёд будани зангњо дар шабакаи Оператор ва дигар сабабњо халалдор шавад,
ки дар ин њолатњо Оператор барои бадшавии сифати алоќа масъул нест.
Хизматњои ба Муштарї пешнињодшаванда ба хусусиятњои конструктивии шабака,
сифати таљњизотњои операторони алоќаи телефонии мањаллї, алоќаи телефонии
байнишањрї ва алоќаи байналмилалї, ки мустаќил мебошанд, вобаста аст ва
Оператор барои бадшавии сифати алоќа дар чунин њолатњо љавобгар нест.
Њолатњое, ки љавобгарии Операторро барои иљро накардани ўњдадорињои дар
Шартнома пешбинишуда истисно мекунанд, ин њолатњои рафънопазир (форс-мажор),
ки ба сифати онњо обхезї, сўхтор, заминларза, фурўравии хок, тўфон, эпидемия ва
дигар офатњои табиї, амалиётњои њарбї, корпартоињо, бетартибињои оммавї,
њамчунин аз тарафи маќомотњои давлатї ќабул шудани санадњое, ки дар натиљаи
иљрои ўњдадорињо тибќи Шартнома имконнопазир гаштаанд ва дигар њолатњои аз
Оператор вобаста набуда мансубанд, мебошанд. Оператор барои зарар ва дигар
оќибатњое, ки натиљаи аз тарафи Муштарї истифода бурдан ва ё имконнопазирии
истифодаи Хизматњо мебошад, ўњдадор нест.
Оператор барои бадшавї ва ё бозистии кори шабака, ки бо истифодаи телефонњои
мобилии вайрон ё носози Муштарї алоќаманд аст, њамчунин дастгоњњое, ки
сертификати маќомоти дахлдори Љумњурии Тољикистонро надоранд, ўњдадор нест.
Оператор барои дастгоњњои телефонї иддао ќабул намекунад ва онњоро таъмир низ
намекунад.
Оператор барои сифати хизматњои дигар операторон масъул нест.
Оператор барои маълумоти нодуруст ё нопурра пешнињоднамудаи Муштарї оид ба
шахсияташ, макони баќайдгириаш ва макони зисташ, њамчунин дигар маълумоте, ки бо
истифода аз он бо Муштарї дар тамос шудан мумкин аст, масъул нест.
Тартиби бекор намудани Шартнома ва муќаррароти хотимавї
Шартнома аз лањзаи имзошавї эътибор пайдо мекунад ва тибќи муќаррароти
ќонунгузории љории Љумњурии Тољикистон бекор карда мешавад.
Њамагуна таѓйироту иловањо ба Шартнома, бо ташаббуси Муштарї, ба низоми
дахлдори Оператор пас аз мурољиати хаттии ў ва мувофиќасозии ин таѓйироту иловањо
бо Оператор сурат мегирад.
Шартнома метавонад аз љониби яке аз Тарафњо тибќи муќаррароти ќонунгузории љории
Љумњурии Тољикистон, аз љумла, дар њолатњое, ки дар банди 6.6.-и Шартнома дарљ
карда шудааст, бекор карда шавад.
Њангоми ќатъ намудани Шартнома, Муштарї ўњдадор аст, ки бо Оператор
њисоббаробаркунии пурраро анљом дињад.
Њангоми ќатъ карда шудани Шартнома, Оператор SIM/USIM-корти Муштариро аз
шабака тамоман хомўш мекунад ва раќами телефонии Муштариро озод намуда, бо
истифода аз он ба дигар шахс Хизматњои худро пешнињод менамояд.
Њангоме, ки тавозуни Муштарї ба њадди камтарини хомўшкунї расидааст, Оператор
оид ба зарурияти пурра намудани тавозуни худ ўро огоњ мекунад. Дар сурати тўли 3
(се) моњи таќвимї таъмин (пурра) накардани тавозун ва агар тавозуни Муштарї манфї
бошад, Оператор њуќуќи яктарафа бекор кардани Шартномаро дорад.
Дар њолати аз тарафи Муштарї вайрон шудани бандњои 3.2.1.-3.2.3., 3.2.5., 3.2.7. ва
3.2.9.-и Шартномаи мазкур, Оператор њуќуќи яктарафа бекор кардани Шартномаро
дорад.
Дар лањзаи бекор намудани Шартнома бо назардошти банди 6.4.-и Шартнома,
Оператор маблаѓи мусбиро ба Муштарї бо талаби ў бар мегардонад, ба истиснои
њолате, ки дар банди 2.1.2.-и Шартнома дарљ карда шудааст.
Њангоми имзо намудани Шартномаи мазкур Муштарї бояд њуљљатњои тасдиќкунандаи
шахсият ва суроѓаашро пешнињод кунад: (шахсони воќеї – шањодатномаи
тасдиќкунандаи шахсият, дигар њуљљатњо вобаста ба вазъи њуќуќии шахсон) ва макони
зисти баќайдгирифташуда; Шахрванди хориљї – шаходатномаи шахсї (шиносномаи
хориљї ва вараќаи баќайдгирї ё хуљљати ивазкунандаи он), бо мўњлати конунии
истиќомат дар њудуди Тољикистон; шахсони њуќуќї – шањодатномаи баќайдгирї,
њуљљати тасдиќкунандаи ба вазифаи роњбарї таъин гаштан, њамчунин дар њолатњои бо
ќонун муайянгашта, ваколатномаи аз тарафи роњбари корхона ба шахси ваколатдор
додашуда.
Агар Муштарї тибқи Шартнома шаҳрванди хориҷї ба Шартнома аз лаҳзаи ба имзо
расонидани тарафҳо эътибор пайдо мекунад ва то мўҳлати қонунии истиқомати
муштарї (шаҳрванди хориҷї) дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон амал мекунад. Дар
сурати дароз намудани мӯҳлати қонуни истиқомати Муштарї дар ҳудуди Ҷумҳурии
Тољикистон, Шартнома метавонад дар асоси аризаи ба таври хаттї пешниҳоднамудаи
Муштарї ва ё баъди муроҷиати ў ба Маркази иттилоотї-маълумотдиҳии Оператор
(Сall-Сenter) бо ҳуҷҷатҳои мутобиқ дароз карда шавад.
Баҳсҳо аз рўи Шартномаи мазкур тибќи ќонунгузории љории Тољикистон баррасї карда
мешаванд.
Оператор дар њолатњои истисної метавонад раќами телефоние, ки бо истифода аз он
ба Муштарї Хизматњо расонида мешавад, бо дар муддати 10 рўз пеш аз чунин
таѓйирдињї огоњ намудани Муштарї, таѓйир дињад ва дар ин њолат ба Муштарї раќами
дигари баробарарзиш пешнињод карда мешавад.
Шартномаи мазкур ва Замимањои он, ки ќисми људонашавандаи Шартнома мебошад,
дар ду нусха бо забони тољикї тартиб дода шуда, эътибори якхелаи њуќуќї доранд, аз
љониби Тарафњо имзо карда шуда, як нусхагї ба онњо пешнињод карда шудааст.

