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الشروط واألحكام

خدمة إنترنت الشامل والهاتف الثابت
وإياليف ( )eLifeوخدمات اتصاالت المختارة
 .1المقدمة

ت�سري هذه ال�شروط والأحكام الخا�صة (الم�شار �إليها
فيما بعد بـ “ال�شروط الخا�صة بالخدمة”) على الخدمة
المقدمة من ات�صاالت للعمالء. ،
 .2التعريفات

(�أ)

(ب)
(ج)
(د)

(ه)
(و)

«اتفاقية» يق�صد بها مجمل االتفاقية المبرمة
بين «ات�صاالت» والعميل وتعد جزءا من الأحكام
الواردة في البند - 3الأحكام وال�شروط العامة
(الم�ستهلك).
«عميل» كل �شخ�ص يقوم ب�شراء الخدمة �أو
اال�شتراك بها.
«ات�صاالت» �شركة مجموعة الإمارات لالت�صاالت
و�أي من �شركاتها التابعة المملوكة لها بالكامل.
«الأحكام وال�شروط العامة (الم�ستهلك)» الأحكام
وال�شروط العامة للمنتجات والخدمات التي
ت�ستهدف الم�ستهلك (ولي�س الجهات التجارية)
والمن�شورة على موقع «ات�صاالت» االلكتروني
والمتوفر كذلك من خالل قنوات االت�صال الأخرى
الم�شار اليها في البند  30من االحكام وال�شروط
العامة (الم�ستهلك ).
“مدة الحد الأدنى“ يكون لها المعنى الوارد في البند
( 4ب).
“خدمة” هي �إحدى الخدمات الم�شار اليها في قائمة
الخدمات المبينة في البند ( 4ب) والم�شترك بها
العميل كما هو وارد تف�صيال في البند .3

 .3وصف الخدمة

�أ .ت�سرى هذه ال�شروط واالحكام الخا�صة على
خدمات االت�صاالت الثابتة التي تقدمها “ات�صاالت”
والمدرجة في البند ( 4ب) ويتم تطبيقها وفقا
للخدمة التي ي�شترك فيها العميل.
ب .خدمة eLife Liteو � eLife Value Packsستقدم
من تاريخ �صدور هذه ال�شروط واالحكام الخا�صة
مع خدمة بريد �صوتى مفعلة م�سبقا ومجانا .و�سيتم
تحويل جميع المكالمات الم�ستقبلة الى خدمة
البريد ال�صوتى ب�شكل تلقائى في حالة عدم الرد
عليها .ويجب على العميل ،الجل الو�صول الى البريد
ال�صوتى االت�صال على  . 123ويجب على العمالء
الذى ي�ستقبلون خدمات  eLife Liteو eLife
 Value Pcksقبل تاريخ �صدور هذه ال�شروط
واالحكام الخا�صة “اختيار الموافقة” على ا�ستقبال
خدمة البريد ال�صوتى .التفا�صيل المتعلقة بخدمة
البريد ال�صوتى والر�سوم المطبقة و اختيار الموافقة
وخيارات الإلغاء تم ن�شرها على موقع ات�صاالت
( )www.etisalat.aeومتاحة عند الطلب
با�ستخدام �أي من قنوات االت�صال الم�شار اليها في
البند  30من ال�شروط واالحكام العامة (العميل)

 .4بدء االتفاقية ومدتها

(�أ) “ تعتبر هذه االتفاقية نافذة وملزمة اعتبارا من تاريخ
تقديمها وموافقة ات�صاالت عليها (“تاريخ النفاذ”).
(ب) ان الحد الأدنى لمدة اال�شتراك في هذه االتفاقية
(“مدة الحد الأدنى) تكون بح�سب الخدمة التي
اختارها العميل .ومدة الحد الأدنى بخدمات
االت�صاالت الثابتة بموجب هذه ال�شروط واالحكام
الخا�صة للخدمة �ستكون على النحو االتى:
(� )1إي اليف اليت�( :شبكة الألياف �إلى مقر
العميل) � 12شهرا
( )2باقات القيمة من �إي اليف � 24شهرا (�شبكة
الألياف �إلى مقر العميل بما في ذلك باقات �إي
اليف العائلية والقنوات الريا�ضية والترفيهية
والمدمجة والباقة المميزة ،والباقة المميزة
 ،500و�ألتميت � 1GBPS) 24شهرا؛
(� )3إي اليف–الباقة الثالثية( :البث التلفزيوني
الرقمي (- )IPTVانترنت –�صوت) � 24شهرا؛
(� )4إي اليف –الباقة الثنائية�( :إي خدمتَين من
خدمات البث التلفزيوني الرقمية (،)IPTV
انترنت و�صوت) � 12شهرا؛
(� )5إي اليف – الباقة الأحادية�( :إي من خدمات
البث التلفزيوني الرقمية ( ،)IPTVانترنت
و�صوت) � 12شهرا؛
( )6خدمات الهاتف الثابت المنزلي� 3 :أ�شهر؛
( )7خدمة “اختيار ات�صاالت”� 12 :شهرا؛

خدمة االنترنت ال�شامل (فائق ال�سرعة) 12

()8
�شهرا؛ و
(	)9الباقة ال�صوتية للهاتف المنزلي � 24:شهرا
(ج) في جميع الحاالت  ،يبد�أ �سريان مدة الحد الأدنى
اعتبارا من تاريخ اتاحة الخدمة للعميل من قبل
“ات�صاالت” (“تاريخ التفعيل”).
(د)	ال تعتبر �أوقات انقطاع الخدمة الم�ؤقت خالل مدة
الحد الأدنى جزءا من تلك الفترة ولذلك يتم تمديد
مدة الحد الأدنى تلقائيا لتعوي�ض �أوقات االنقطاع .
 .5التزامات العميل وقيود
استخدام الخدمة

يرجى االطالع على البند  8من ال�شروط العامة
(“الم�ستهلك”) لمعرفة الأحكام التي تنظم التزامات
العميل وطريقة ا�ستخدامه للخدمة.

 .6التزامات “اتصاالت”

تقوم “ات�صاالت” بتوفير الخدمة وت�شغيلها للعميل وفقا
لهذه ال�شروط والأحكام الخا�صة �إ�ضاف ًة �إلى الأجزاء
الأخرى المكونة لالتفاقية المبرمة بين ات�صاالت والعميل
ووفقا للقانون.
لن تقدم ات�صاالت اي �ضمان ب�ش�أن تغطية الواي-فاي
حيث �أن العوامل الخارجية الخارجة عن �سيطرتها قد ت�ؤثر
على تو�صيل الواي-فاي .وللح�صول على تغطية ا�ضافية
يرجى التوا�صل بخدمة العمالء في ات�صاالت عبر قنوات
االت�صال المو�ضحة في المادة  30من ال�شروط والأحكام
العامة (الم�ستهلك).
 .7الرسوم والفوترة والدفع

(�أ) تدفع ر�سوم االنهاء من قبل العميل مقابل
درهم عند انهاء خدمة �إي اليف اليت في �أي وقت.
(ب) على العميل دفع ر�سوم الخروج المبكر الآتية �إذا �أنهى
الخدمة قبل انتهاء مدة الحد الأدنى المتفق عليها:
( )1باقات القيمة من �إي اليف العائلية والقنوات
الريا�ضية والترفيهية والمدمجه والباقة المميزة
والباقة المميزة  ،500و�ألتميت 1GBPS): 500
درهم خالل العام الأول و 250درهم خالل
العام الثاني من مدة اال�شتراك؛
(	)2الباقة ال�صوتية للهاتف المنزلي :تح�سب
ر�سوم الخروج المبكر بخ�صو�ص باقات
المكالمات وخدمات القيمة الم�ضافة بناء
على عدد الأ�شهر المتبقية من مدة اال�شتراك
م�ضروبة في الفرق بين �سعر الإيجار العادي
للباقة (�سعر الباقة خارج مدة اال�شتراك)
و�سعر ايجار الباقة التي اختارها العميل من
الباقات ال�صوتية للهاتف المنزلي .وبخ�صو�ص
جهاز الهاتف ،تكون ر�سوم الخروج المبكر
م�ساوية لقيمة الأق�ساط المتبقية على الجهاز
والم�ستحقة على العميل.
(ج) يمكن االطالع على ر�سوم الباقات الأخرى (بما في
ذلك ر�سوم المكالمات المحولة الى البريد ال�صوتى
الم�شار اليها في البند “ 3ب”) وكذلك برامج
التعرفة المطبقة على الخدمة من خالل الموقع
االلكتروني ( )WWW.ETISALAT.AEو متاحة
عند الطلب با�ستخدام �أي من قنوات االت�صال
الم�شار اليها في البند  30من ال�شروط والأحكام
العامة (“الم�ستهلك”).
(د) يرجى االطالع على البند  15من ال�شروط والأحكام
العامة (“الم�ستهلك”) لمعرفة الأحكام الأخرى
المتعلقة بالر�سوم والفوترة والدفع المطبقة على
الخدمة.
100

 .8ائتمان العميل والدفعات
المقدمة وااليداعات

(�أ) ي�سري البند  24من ال�شروط والأحكام العامة
(“الم�ستهلك”) على الخدمة بغ�ض النظر عن
طريقة اال�شتراك بها.
(ب) يرجى االطالع على البند  16من ال�شروط والأحكام
العامة (“الم�ستهلك”) لمعرفة الأحكام الأخرى
المتعلقة بائتمان العميل والدفعات المقدمة
وااليداعات المطبقة على الخدمة.
.9تغيير الخدمة (إي اليف –الباقة
الثالثية)

ال يجوز للعميل الم�شترك بخدمة �إي اليف –الباقة الثالثية

تعديل ا�شتراكه قبل مرور اثني ع�شر �شهرا التي تلي
ا�شتراكه في العقد المحدد ب�أربع وع�شرين �شهرا ويجوز له
تغيير ا�شتراكه بعد انق�ضاء تلك المدة الى باقات �أخرى
من خدمة �إي اليف – الباقات الثالثية ،بعد دفع ر�سوم
الترقية  /التخفي�ض ذات العالقة.
 .10الملكية الفكرية

تعتبر جميع منتجات “ات�صاالت” وخدماتها وباقات
قنواتها التلفزيونية وعالماتها التجارية بغ�ض النظر عن
طريقة ان�شاء محتواها �أو حيازتها و�/أو توزيعها بما في
ذلك دليل اال�ستخدام ملكًا لـ “ات�صاالت” و� /أو مرخ�ص ًة
من قبلها وال يجوز �أعادة انتاجها �أو توزيعها �أو بيعها من
دون موافقة خطية م�سبقة من “ات�صاالت”.
 .11إي اليف “أنا إماراتي”

تطبق ال�شروط والأحكام الإ�ضافية الآتية على العر�ض
المقدم “�إي اليف �أنا �إماراتي”
(�أ) “�إي اليف �أنا �إماراتي” هو منتج مجاني ي�ضاف الى
باقة القيمة اليت من �إي اليف ولباقات القيمة من
�إي اليف
(ب) تقت�صر الخدمة الإ�ضافية االختيارية “�أنا اماراتي”
على مواطني دولة االمارات العربية المتحدة.
(ج)	ال يوجد ر�سوم خروج على باقة القيمة اليت من �إي
اليف ور�سوم انهاء مبكر على �إي اليف� .إال �أنه يتم
تح�صيل �أق�ساط الجهاز المتبقية� ،إن وجدت.
(د) �إذا ا�شترك العميل في باقات �شبكة OSN
التلفزيونية لمدة �شهر واحد دون مقابل فعليه
دفع الر�سوم العادية عن هذا ال�شهر في حال �أنهي
الخدمة خالل اثني ع�شر �شهرا من مدة اال�شتراك.
(ه) لـ “ات�صاالت” الحق في تعديل �أو الغاء المزايا
المقدمة كجزء من خدمة “ �إي اليف �أنا �إماراتي”
اال�ضافية في �أي وقت.
(و) تحتفظ “ات�صاالت” بحق الغاء مزايا خدمة “ �إي
اليف �أنا �إماراتي” الإ�ضافية �إذا اكت�شفت �أن العميل
لي�س مواطنا اماراتيا �أو قد ح�صل على المزايا
بق�صد الحاق ال�ضرر بـ”ات�صاالت”.
 .12إي اليف “حماة الوطن”

يعرف هذا العر�ض �أي�ضا بـ”عر�ض حماة الوطن من �إي
اليف” �أو “عر�ض �إي اليف حماة الوطن” ،والذي
تنطبق عليه ال�شروط والأحكام الإ�ضافية التالية:
� .1إي اليف “حماة الوطن” هو منتج مجاني
ي�ضاف �إلى باقات القيمة من �إي اليف.
	.2العر�ض متاح فقط لمنت�سبي وزارة الدفاع
والقوات الم�سلحة في دولة االمارات العربية
المتحدة من المجندين والع�سكرين والمدنيين
والمتقاعدين ،الذين يحملون بطاقة “حماة
الوطن” �سارية المفعول التي �ستمكنهم من
�إ�ضافة المنتج “�إي اليف حماة الوطن” الى
الباقات االخرى ،علم ًا ب�أن المنتج اختياري.
 .3يطلب من العمالء الذين يرغبون في اال�شتراك
في العر�ض �أن يقدموا بطاقات حماة الوطن
الأ�صلية لممثلي ات�صاالت الذين �سيحتفظون
بن�سخ عن تلك البطاقات لغر�ض التحقق من
بياناتها .كما يحق لممثلي ات�صاالت طلب
البطاقة ال�شخ�صية �أو �أي ثبوتات �شخ�صية
�أخرى لالطالع عليها والت�أكد من �صاحب
البطاقه.
 .4في �إطار هذا العر�ض ،تتنازل ات�صاالت عن
ر�سوم االنهاء لباقات القيمة من �إي اليف،
وت�ستمر الدفعات الأخرى ،الخا�صة بالأجهزة
(في حال توافرت).
 .5تحتفظ ات�صاالت بحقها في �إلغاء المزايا
الممنوحة في �إطار “�إي اليف حماة الوطن”
�إذا تبين �أن العميل ال يحوز على بطاقة حماة
الوطن �سارية المفعول �أو �إذا تبين �أن تلك
المزايا تم الح�صول عليها بطريقة ت�ضر
بات�صاالت ب�صورة عمدية.

 .13خدمة “اختيار اتصاالت”

(�أ) لال�شتراك بخدمة “اختيار ات�صاالت” يجب �أن يكون
لدى العميل خدمة خط هاتف ثابت من مزود خدمة
�آخر في دولة االمارات العربية المتحدة بحيث تكون
تلك الخدمة:

( )1م�سجلة با�سم العميل �أو
( )2م�سجلة با�سم �شخ�ص �آخر يرخِّ �ص للعميل في
ال�شتراك بخدمة “اختيار ات�صاالت”
(ب) لـ “ات�صاالت” انهاء الخدمة فورا �إذا رات ب�أن
العميل قد قدم معلومات غير دقيقة
(ج) يمكن ا�ستخدام خدمة اختيار “ات�صاالت” بطريقتين:
( )1ا�ستخدام رمز “ات�صاالت” “ ”08877قبل
االت�صال؛ �أو ( )2ا�ستخدام جهاز االت�صال الآلي.
(د) يتولى العميل الم�س�ؤولية عن مكالمات خدمة
“اختيار ات�صاالت” التي تتم من خالل هاتفه الثابت
ويجوز لـ”ات�صاالت” ا�صدار فواتير هذه المكالمات
ب�صورة م�ستقلة �أو ت�ضمينها ب�أي ح�ساب للعميل لدى
“ات�صاالت”.
(ه) يكون العميل م�س�ؤوال اتجاه مزود خدمة الخط
الثابت نظير ايجار الخط الثابت و�أي مكالمات
وخدمات �أخرى لي�ست جزءا من خدمة “اختيار
ات�صاالت” وعلى العميل ابالغ “ات�صاالت” عند
تغيير رقم خط هاتفه الثابت وعدم قيامه بذلك ال
يعفيه من ت�سديد مبالغ الم�ستحقة على المكالمات.
(و) يبلغ العميل مركز خدمة عمالء “ات�صاالت” عن �أي
�أعطال �أو ق�صور في الخدمة ،ومع ذلك على العميل
اخطار مزود خدمة الخط الثابت �إذا كانت تلك
الأعطال ناجمة عن �شبكة هاتفه الثابت ولن تعيد
“ات�صاالت” في مثل هذه الحاالت �أي ر�سوم الى
العميل ولن تكون م�س�ؤولة عن تلك الأعطال.
 .14محتوى التلفاز وباقاته

(�أ) تقدم “ات�صاالت” مئات القنوات التلفزيونية من
خالل باقاتها وخدماتها المختلفة تحت ا�سم �إي
اليف ولـ “ات�صاالت” بناء على م�ؤ�شرات محددة
مراقبة محتوى القنوات التلفزيونية الب�صري
وال�سمعي وحظره �إذا ر�أت �أنه غير الئق �أو دون
المعايير المقبولة .وين�صح العميل بالقيام
ب�إجراءات �أخرى لمراقبة البرامج التلفزيونية
ح�سب ما يراه منا�سبا مثل ا�ستخدام ميزة تحكم
الوالدين المرتكزة على الرقم الخا�ص والمتوفرة
في جهاز اال�ستقبال الرقمي .ويمكن ا�ستقبال
العديد من الن�صائح من “ات�صاالت” حول عملية
التحكم بمحتوى التلفاز عند الطلب من خالل
قنوات االت�صال المبينة في المادة  30من ال�شروط
والأحكام العامة (الم�ستهلك).
(ب) يجوز لـ “ات�صاالت” تغيير باقات التلفاز التي
اختارها العميل بدون ا�شعار وال تعتبر الأفالم
والفيديوهات ح�سب الطلب جزءا من الباقات ويتم
احت�ساب ر�سومها ب�شكل منف�صل.
 .15تعليق الخدمة أو فصلها أو
انهاؤها من طرف “اتصاالت”

يرجى االطالع على المادة  19من ال�شروط واالحكام
العامة (الم�ستهلك) لمعرفة االحكام المتعلقة بحجب
الخدمة �أو ف�صلها �أو انهائها وكذلك االتفاقية من طرف
“ات�صاالت”
 .16االنهاء الطوعي

(�أ) �إذا رغب العميل في انهاء الخدمة فيجب �أن ير�سل
ا�شعارا خطيا م�سبقا الى “ات�صاالت”
(ب) يقر العميل �أن انهاء ح�سابه قد ي�ستغرق  30يوما من
تاريخ ا�ستالم اال�شعار ذي العالقة.
(ج) قد يكون على العميل ت�سديد ر�سوم الإنهاء �إذا �أنهى
الخدمة قبل انتهاء مدة اال�شتراك المتفق عليها
ويمكن االطالع على الر�سوم المطبقة بخ�صو�ص
الإنهاء في المادة ( )7من ال�شروط والأحكام
الخا�صة وكذلك عبر قنوات االت�صال الم�شار
اليها في المادة  30من ال�شروط واالحكام العامة
(الم�ستهلك).
 .17التواصل مع “اتصاالت”

يمكن للعميل االت�صال بـ “ات�صاالت” لال�ستف�سار عن
الخدمة (بما في ذلك هذه ال�شروط واالحكام وال�شروط
واالحكام العامة (الم�ستهلك) �أو عن �أي منتج �أو خدمة
مقدمة من “ات�صاالت” من خالل قنوات االت�صال
الم�شار اليها في المادة  30من ال�شروط واالحكام العامة
(الم�ستهلك).

