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 . داند یمتعهد م ن ی قوان ن ی ا ت یخود را به رعا  نو ی ، هاست نویخدمات ارائه شده در هاست  ت یف یحفظ ک  پیرو
 

 . شود یم اطالق باشند یم نویهاست در  فعال سیسرو یدارا که یحقوق و یقیحق افراد به نامه توافق نی ا در مشترکمشترک:  فیتعر

 

 :وب یزبانیم خدمات یفیک ضمانت :اول بند -
 :است  ریز  موارد  شامل  نو ی هاست  در وب   یزبان یم خدمات  •

 و خارج  داخل نوکسی ل ی اشتراک ی زبانیم •

 و خارج   داخل نوکسی ل ی اختصاص ی زبانیم •

 و خارج  داخل نوکس یل  یندگی نما •

 باشدی م ماه  در % 99  یدسترس حق یدارا ضمانت  نیا

محاسبه شده و   نو ی توسط کارشناسان هاست  ی مدت زمان عدم دسترس SLAاستفاده از   ی برا  یدرخواست مشتر  درصورت 

 . شود یمحاسبه م  سیسرو  اعتبار  ارائه  ن یقوانذکر شده در بند   نی با توجه به قوان

 .شود ینم  ضمانت  ن ی ا شامل بانی پشت ی فضا همان  ای  بکاپ 

 : یمعن به    ت یسا وب  به داشتن  یدسترس  عدم

از سرور    pingپاسخ    افت ی، و عدم در ی زبان یبه کنترل پنل م  ی، نداشتن دسترس ت یوب سا  شی عدم نما ا ینکردن    مشاهده

 . باشد ی به صورت هم زمان م ت یسا  زبانیم

 یسرورمجاز خدمات یفیک ضمانت :دوم بند -

 درخواست  صورت  در و % در ماه میباشد 99ارائه خدمات سرور های مجازی در هاستینو دارای ضمانت دسترسی 

با توجه به قوانین ذکر شده در بند    و  شده محاسبههاستینو  توسط یدسترس  عدم  زمان مدت  ، SLA از استفاده یبرا  یمشتر

   محاسبه میشود   اعتبار سرویس قوانین ارائه 
 و ping پاسخ  افت یدر عدم ، VNC ق یطر از سی سرو به یدسترس امکان عدم یمعن  به یسرورمجاز در یدسترس عدم
 ود ب خواهد  همزمان بصورت  یسرورمجاز زبانیم  سرور به یدسترس  امکان عدم
 نخواهد یفی ک ضمانت گونه چیه شامل یسرورمجاز  در عامل  ستم ی عدم کارکرد س ایسرور  یعامل نصب شده رو ستم ی س  یخراب

 .بود

 

 

 

 

 

 

 اختصاصیسرور خدمات کیفی ضمانت سوم: بند -

 درخواست  صورت  در و باشد ی % در ماه م99 ی ضمانت دسترس یدارا نو ی در هاست اختصاصی یخدمات سرور ها  ارائه

ذکر شده در بند    ن ی توجه به قوان با  و  شده محاسبه نو ی هاست توسط یدسترس  عدم  زمان مدت  ، SLA از استفاده یبرا  یمشتر

   شود یمحاسبه م   سی سرو  اعتبار   قوانین ارائه 



  . Rescue ستمیس از استفاده حالت  در سرور به ping افت ی در به معنی این است: عدم یسروراختصاص به یدسترس عدم

 ضمانت  گونه چیه  شامل یسروراختصاص  در شده نصب  عامل ستمیس یخراب  و عامل ستمیکارکردس عدم ،یحالت چیه در

 بود  نخواهد  یفیک
حد اکثر   ه مشترک میباشد هاستینو تعهد دارد تا اجار در که هاستینو سرورهای در افزاری سخت  اشکال بروز صورت  در

 . روزه هیچ ضمانتی قابل قبول نخواهد بود  3و در این بازه    روز کاری نسبت به تعویض قطهات معیوب اقدام نماید  3در 
 

 وانین ارائه اعتبار سرویسق :چهارم بند -

را کم تر از میزان   سرویس های ذکر شده در باال شده است  دراگر هر مشترک در هر ماه شمسی میزان دسترسی که 

 شده تجربه کند مشترک فقط برای همان سرویس میتواند اعتبار اضافه دریافت کند ضمانت 

 

 :  سیسرو اضافه اعتبار ارائه نیقوان
 . باشد  ینم ضمانت  یدارا ماه کی در ساعت  ۲ از کمتر یدسترس عدم

 . سیسرو اعتبار  روز سه ماه، کی در ساعت  ۲۲ از کمتر و ساعت  ۲ از شیب یدسترس عدم

  سیسرو اعتبار هفته کی ماه، کی در ساعت  ۳۳ از کمتر و ساعت  ۲۲ از شیب یدسترس عدم

 س یسرو  اعتبار کماهی معادل ماه، کی در ساعت  ۳۳ از شیب یدسترس عدم

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طالع رسانی درباره عدم دسترسیا :پنجم بند -

ت  بیسهاستینو این ضمانت را میدهد که هرگونه ایجاد اختالل یا تغییری که موجب عدم دسترسی به سرویس بیش تر از 

یا تلفن و یا اطالع از قسمت وضعیت سرویس ها در ناحیه کاربری یا اس ام    ، ایمیل ،گردد را به صورت تیکت   دقیقه

 . ساعت به مشترکین اطالع رسانی کند  یک اس تا نهایتا 

 تعلقمشترک اعتبار برای همان سرویس   روز یک شود  می باعث  هاستینو توسط  مشترک به  بموقع  یرسان اطالع عدم

 .  رد یگ

هاستینو هیچ گونه تعهدی برای اطالعات نا صحیح پنل مشترین ) شماره های تماس ، ایمیل و.. ( را ندارد و مشترک  

 وظیفه دارد تا در هنگام ثبت نام اطالعات حقیقی خود را ثبت کند. 

 
 

 ششم: مواردی که شامل ضمانت نامه نیست بند -

 امه ذکر شده شامل ضمانت نامه کیفیت خدمات هاستینو نخواهد بود: مواردی که در اد 



 

 عدم دسترسی سرویس به دلیل مسدود شدن توسط واحد مالی ) بدهی مالی یا عدم تمدید( -

 عدم دسترسی به دلیل درخواست خود مشترک  -

 عدم دسترسی به دلیل درخواست تغییرات توسط خود مشترک  -

 تغییر سرویس هایی که از قبل برنامه ریزی و اطالع رسانی شده است م دسترسی به دلیل تعمیر یا عد  -

 عدم دسترسی به دلیل اقدام های مشترک یا کاربران وی  -

 از دست رفتن اطالعات مشترک به هر دلیل یا عدم تهیه نسخه های پشتیبان  توسط مشترک  -

 دم دسترسی به دالیلی که خارج از کنترل هاستینو میباشد ع -

 و نرم افزار مشترک  دسترسی به دلیل استفاده از تجهیزات ، سخت افزاردم ع -

  ( یا رفتار های غیر قانونی ABUSEدم دسترسی به دلیل اخطار ها ) ع -

 عدم دسترسی به دلیل فیلترینگ و دستور فیلترینگ  -

 عدم دسترسی به دلیل دستور و یا مقام قضایی  -

 

 مشتریانی تعلق میگیرد که بدهی مالی به هاستینو نداشته باشند. ارائه اعتبار سرویس فقط و فقط به 

 

 

 

 

 

 ه اعتبار سرویسبمطالحق هفتم:  بند -

  نی م یتا پانزده  نی اول نی ب  مشرتک وظیفه دارد ، در صورت هرگوهه ایجاد اختالل در سرویس های ارائه شده در هاستینو 

و دریافت اعتبار درج شده در قوانین    SLAکتوبی برای استفاده از وم درخواست کتبی  از ماه بعد از اختالل، ی میروز تقو

SLA  الزم به   را به واحد فنی هاستینو تیکت بزند و پس از تایید  بخش فنی هاستینو اعتبار به مشترک ارائه خواهد شد

 به مشترک داده خواهد شد ذکر است که بعد از تایید عدم دسترسی توسط کارشناسان واحد فنی هاستینو اعتبار سرویس  

 

 
 

 تعریف اعتبار سرویس: هشتم  بند -

  س یاعتبار قابل انتقال به سرو  ن ی شود و ا  یقرارداد مشترک افزوده م  خ یتار  ان یبصورت مدت زمان به پا  :  اعتبار سرویس

و حد اکثر اعتبار  سرویس تعلق گرفته به یک مشترک معادل   و امثال آن نخواهد بود   ی الیر اعتباریا  گر یشخص د  گر،ید 

 مدت اعتبار آن سرویس است  نیمی از  

 

 (( هاستینو در  هشت بند تنظیم شده است و امکان بروز رسانی آن در آینده وجود دارد.  SLAقوانین ))


