
ШАРТҲОИ ПЕШНИҲОДИ ХИЗМАТРАСОНИҲОИ  

«ПАРДОХТИ БОЭЪТИМОД» ВА «ҲАФТРАНГ» 
 

ҶСП «Вавилон- Мобайл», ки минбаъд «Оператори алоқа» ном бурда мешавад, ба шахсоне, ки  шартнома 

оиди пешниҳоди хизматрасониҳои алоқа (минбаъд дар матн – Шартнома) бо Оператор бастаанд, минбаъд 

«Муштариҳо» ном бурда мешаванд, истифодаи Хизматрасониҳои иловаи «Пардохти боэътимод» ва 

«Ҳафтранг» дар шартҳои минбаъда зикршуда, пешниҳод менамояд. 

 

Шартҳои пешниҳоди Хизматрасониҳои «Пардохти боэътимод» ва «Ҳафтранг» (минбаъд дар матн – Шартҳо) 

пешниҳод буда, ба Муштариёни Вавилон-Мобайл равона карда шудааст (минбаъд дар матн – Пешниҳод). 

 

 

ИСТИЛОҲОТ ВА МАФҲУМҲО 
 

Дар доираи мақсадҳои Шартҳои мазкур истилоҳот ва муқаррароти асосии зерин ба кор бурда мешаванд: 

Оператори алоқа (Оператор) – ҶСП «Вавилон-Мобайл» 

Интерфейс (-ҳо) – воситаҳои Оператор, истифодакунии Муштарӣ барои пайваст намудан, идора ва хомӯш 

кардани Хизматрасониҳои «Пардохти боэътимод» ва «Ҳафтранг». 

Муштарии «Вавилон-Мобайл» (Муштарӣ) – шахси воқеӣ, ҳуқуқӣ, ки бо Оператор оиди пешниҳоди 

хизматрасониҳои алоқа дар асоси ҷудо карда шудани рақами абонентӣ,  шарнома бастааст. 

Дастгоҳи Абонентӣ – дастгоҳи техникӣ, аз ҷумла таъминоти барномавии дар ихтиёри қонунии Муштарӣ 

қарор дошта мебошад, ки ба Муштарӣ дастрасӣ ба хизматрасониҳои Операторро тавассути пайвасткунии 

дастгоҳи ниҳоии мазкур ба шабакаи алоқаи Оператор таъмин мекунад. 

Хизматрасонии «Пардохти боэътимод», минбаъд дар матн «Пардохти боэътимод» - ин хизматрасониест, ки 

Оператор ба Муштарӣ барои пардохти хизматрасониҳо бо роҳи ҳуқуқӣ истифодакунии хизматрасониҳои 

алоқа бо маблағи виртуалии «Пардохти боэътимод» пешниҳод карда мешавад. Хизматрасонии «Пардохти 

боэътимод» бо ҳамроҳи хизматрасонии «Ҳафтранг» пешниҳод мешавад. 

Маблағи виртуалӣ «Пардохти боэътимод» - маблағи виртуалие, ки муваққатан дар тавозуни Муштарӣ бе 

воридкунии маблағҳои пулакӣ нишон додашуда, ҳамарзиши хизматрасониҳои алоқа, ки Муштарӣ ҳуқуқӣ 

истифокуниро дорад, мебошад. 

 

Хизматрасонии “Ҳафтранг”-ин хизматрасонии контентии шавқоваре аст, ки ба Муштариён имкон медиҳад, 

ки дар муддати амалкарди хизматрасонӣ аз мавзуъҳои гуногуни иттилоотиву шавқовар бо теъдоди номаҳдуд 

контент дарёфт намоянд. Хизматрасонии “Ҳафтранг” ҳамроҳ бо хизматрасонии “Пардохти боэътимод” 

пешниҳод карда мешавад. 

Давраи амалии Хизматрасонии «Ҳафтранг» - давраи вақт, ки Муштарӣ метавонад аз Хизматрасонии 

«Ҳафтранг» истифода намояд, контентҳоро бо матнҳои  иттилоотиву-шавқовари Хизматрасонӣ ба даст 

оварад. Давраи амалии Хизматрасонии «Ҳафтранг» аз тарафи Оператор муқаррар гардида, барои ҳар як 

Муштарӣ ба таври махсус, вобаста аз мутобиқати Муштарӣ ба меъёрҳои пешниҳоди Хизматрасонӣ муайян 

карда мешавад. Давраи фаъолияти Хизматрасонии «Ҳафтранг» аз лаҳзаи пайваст намудани Хизматрасонӣ 

бо рӯзҳои тақвимӣ ҳисоб карда мешавад. 

 Фармоиши Хизматрасониҳои«Пардохти боэътимод»ва«Ҳафтранг» - амали Муштарӣ, ки дар қисми 1-уми 

Шартҳои мазкур  бо мақсади ба даст овардани имкониятҳои истифодакунии Хизматрасониҳои «Пардохти 

боэътимод» ва «Ҳафтранг» пешбинӣ шудааст. 



Муҳлати пардохти Хизматрасониҳои «Пардохти боэътимод» ва «Ҳафтранг» - давраи вақт, ки дар натиҷаи 

Фармоиши Хизматрасониҳои мазкур аз тарафи Муштарӣ, яъне Муштарӣ уҳдадор аст, ки  Хизматрасониҳои 

пешниҳодшудаи  «Пардохти боэътимод» ва «Ҳафтранг»-ро  пардохт намояд.   

 

1. Пайвасткунии Хизматрасониҳо 
1.1. Пайвасткунии Хизматрасонии «Ҳафтранг» 

1.1.1. Барои пайваст намудани Хизматрасонии «Ҳафтранг» Муштарӣ пайвастсозиро бо воситаи 

Интерфейсҳо, ки Оператор муайян намудааст, мегузаронад. 

1.1.2. Муштарӣ бо мавҷуд будани шартҳои пайвастшавии хизматрасонии «Ҳафтранг», имкони 

пайвасткунии хизматрасонии «Ҳафтранг»-ро дорад. 

1.1.3. Хизматрасонии «Ҳафтранг» ба Муштарӣ пайваст карда намешавад, агар тартиби пешниҳоди 

хизматрасонии алоқа ба Муштарии мазкур тибқи талаботи қонунгузории амалкунанда ва ё 

шартномаи пешниҳоди хизматрасонии алоқа боздошта шуда бошад. 

1.1.4. Ҳангоми фаъолсозии Хизматрасонии «Ҳафтранг» аз тарафи Муштарӣ автоматӣ 

Хизматрасонии Оператор «Пардохти боэътимод», ки ҳамроҳ бо Хизматрасонии «Ҳафтранг» 

пешниҳод мешавад, пайваст мегардад. 

1.1.5. Дар ҷавоб оиди пайвастшавии Хизматрасонӣ, Муштарӣ SMS паёмро, ки дар он 

бомуваффақият пайвастшавии Хизматарсонӣ, арзиши он, муҳлати амал барои Муштарӣ 

маълумот дода шудааст, инчунин SMS паёмро оиди бомуваффиқият пайваст кардани 

Хизматрасонии «Пардохти боэътимод» бо нишондодашудаи Маблағи виртуалии «Пардохти 

боэътимод» воридгардида, хоҳад гирифт. 

1.2. Пайвасткунии Хизматрасонии «Пардохти боэътимод» 

1.2.1. Пайвасткунии Хизматрасонии «Пардохти боэътимод» ба таври автоматӣ дар ҳолати 

бомуваффақ пайваст намудани Хизматрасонии «Ҳафтранг» дар натиҷаи фармоиши 

Хизматрасониҳои мазкур аз тарафи Муштарӣ,  амалӣ карда мешавад. 

 

2. Низоми пешниҳоди Хизматрасониҳои «Пардохти боэътимод» ва «Ҳафтранг» 
2.1. Хизматрасониҳои «Пардохти боэътимод» ва «Ҳафтранг» ба Муштариёне, ки тарофа бо 

пешпардохт ва дар шабакаи хизматрасонӣ ҶСП «Вавилон-Мобайл» на камтар аз муҳлати 

ҳадди ақал ё ба дигар меъёрҳои мувофиқ, ки аз тарафи Оператор муқаррар шудааст, дастрас 

мебошанд. 

2.2. Пайвасткунии Хизматрасониҳои «Пардохти боэътимод» ва «Ҳафтранг» мумкин аст, ки 

Муштарӣ тавозуни на зиёда аз ҳадди ақали муқаррарнамударо дошта бошад. 

2.3. Хизматрасонии «Ҳафтранг» ҳамроҳ бо Хизматрасонии Оператор «Пардохти боэътимод» 

пешниҳод карда мешавад. Ҳангоми пайвасткунии Хизматрасонии «Ҳафтранг», 

Хизматрасонии Оператор «Пардохти боэътимод» ҳам пайваст мегардад. 

2.4. Ҳаҷми Маблағҳои виртуалии «Пардохти боэътимод», ки дар доираи Хизматрасонии 

пешниҳод мегардад, аз тарафи Оператор вобаста аз собиқаи Муштарӣ дар шабака ва 

маблағҳое, ки дар давраҳои гузашта пардохт шудаанд, муайян карда мешавад. 

2.5. Муштарӣ ҳуқуқдор аст, ки Маблағи виртуалии «Пардохти боэътимод»-ро танҳо барои 

пардохти хизматрасониҳое, ки аз тарафи Оператор пешниҳод мешаванд, истифода кунад. 

 



3. Арзиш ва тартиби пардохти Хизматрасониҳои "Пардохти боэътимод» ва "Ҳафтранг" 

3.1. Истифодабарии Хизматрасонии «Пардохти боэътимод» бе пардохти абонентӣ мебошад. 

3.2. Арзиши хизматрасонии «Ҳафтранг» аз муҳлати амалии Хизматрасонии «Ҳафтранг», ки қаблан 

дар лаҳзаи пайвасткунӣ ба Муштарӣ пешниҳод шуда буд, вобаста аст. 

3.3 Арзиши хизматрасонии «Ҳафтранг» ва Маблағи виртуалии «Пардохти боэътимод» дар доираи 

Хизматрасонии «Пардохти боэътимод» аз тарафи Муштарӣ бо роҳи пурра намудани 

суратҳисоб дар давоми Муҳлати пардохти Хизматрасониҳо, пардохт карда мешавад. Агар 

маблағи суратҳисоби Муштарӣ барои пардохти ҳарду Ҳизматрасонӣ кифоя набошад, 

аввалиндараҷа пардохти Маблағи виртуалии «Пардохти боэътимод» аз тавозун ситонида 

мешавад. 

3.4 Маблағи виртуалии «Пардохти боэътимод» аз тарафи Муштарӣ вобаста аз пурра намудани 

маблағи суратҳисоби Муштарӣ, метавонад пурра ва ё қисман пардохт шавад. Агар баъд аз 

пурра намудани суратҳисоби Муштарӣ маблағи он аз Маблағи виртуалии «Пардохти 

боэътимод» зиёд бошад, пас Маблағи виртуалии «Пардохти боэътимод» пурра ситонидашуда, 

боқимонда маблағ ба тавозуни Муштарӣ гузаронида мешавад. Агар суратҳисоби Муштарӣ 

баъд аз пурра намудан аз Маблағи виртуалии «Пардохти боэътимод» кам бошад, пас Маблағи 

виртуалии «Пардохти боэътимод» қисман ситонида мешавад. 

3.5 Арзиши Хизматрасонии «Ҳафтранг» танҳо аз суратҳисоби Муштарӣ дар ҳаҷми пурра ва аз 

тарафи Муштарӣ  баъди пурра пӯшонидани Маблағи виртуалӣ «Пардохти боэътимод» дар 

доираи Хизматрасонии «Пардохти боэътимод» ситонида мешавад. 

3.6 Барои Муштарӣ муҳлати пардохти Хизматрасониҳои «Ҳафтранг» ва «Пардохти боэътимод» аз 

лаҳзаи пайваст намудани Хизматрасониҳо 85 рӯзи тақвимиро ташкил медиҳад. 

3.7 Агар бо Муҳлати гузаштани пардохти Хизматрасониҳо, Муштарӣ Хизматрасониҳои 

«Ҳафтранг» ва «Пардохти боэътимод»-ро дар ҳаҷми пурра пардохт накард, Оператор тафтиши 

суратҳисоби Муштариро гузаронида, автоматӣ маблағи дар суратҳисоббударо барои 

пӯшонидани Маблағи виртуалии «Пардохти боэътимод» ва ё арзиши Хизматарсонии 

«Ҳафтранг» вобаста аз мавҷуд будани маблағ дар суратҳисоб, меситонад. 

3.8 Оператор ҳуқуқ дорад, ки яктарафа бо тартиби қисми 5.3-и Шартҳои муқаррар гардида,  бо 

роҳи огоҳ кардани Муштарӣ, Пардохтро оиди Хизматрасониҳои «Ҳафтранг» ва «Пардохти 

боэътимод» иваз намояд.  

 

4. Қатъкунии хизматрасониҳои «Пардохти боэътимод» ва «Ҳафтранг» 
4.1 Қатъкунии Хизматрасонии “Ҳафтранг” дар давраи гузаштани амалии Хизматрасонӣ автоматӣ 

амалӣ карда мешавад. 

 

4.2 Қатъкунии Хизматрасонии «Пардохти боэътимод» дар ҳолати пурра пӯшонида шудани 

Маблағи виртуалии «Пардохти боэътимод» автоматӣ амалӣ карда мешавад. 

 

 

 Амали Хизматрасониҳои «Пардохти боэътимод» ва Ҳафтранг» 
 Амалҳое, ки аз тарафи Муштарӣ барои пайваст кардани Хизматрасониҳои «Пардохти 

боэътимод» ва «Ҳафтранг», ки дар қисми 1-и Шартҳои мазкур пешбинӣ шудаанд, иҷро 

мешавад, пурра ва бечунучаро розигии Муштарӣ бо Шартҳои мазкур (аксепти Пешниҳод) 

ҳисоб карда мешавад ва дар Шартнома боиси тағйироту иловаҳо байни Оператор ва Муштарӣ 

мегардад. 

5.2.    Амалкунии Хизматрасониҳои “Пардохти боэътимод” ва “Ҳафтранг” барои Муштарӣ бо 



гузаштани муҳлат дар давраи амали ва ё аз лаҳзаи қатъ гардидани амали Оператор бо тартиби 

Шартҳо, ки дар қисми 5.3.  Шартҳои мазкур пешбинишудаанд, қатъ карда мешавад. 

5.3.        Шартҳои мазкур аз лаҳзаи нашр гардидан дар сомонаи интернетии Оператор www.babilon-

мазкур бо роҳи нашр дар сомонаи интернетии Оператор www.babilon-m.tj на камтар аз 10 

(даҳ) рӯзи тақвимӣ то чунин тағйиротҳо эътибор пайдо кардан, огоҳ карда мешаванд. 

Шартҳои мазкур аз лаҳзаи огоҳ намудан, ивазнамуда ё қатъкардашуда ҳисоб карда мешаванд. 

Агар Муштарӣ баъд аз эътибор пайдо намудани тағйиротҳо ба Оператор дар муддати 10 (даҳ) 

рӯзи тақвимӣ, пас аз нашр гардидани тағйиротҳо дар Шартҳо оиди қабули тағйирот дар 

Шартҳо ҷавоби рад равон накунад, инчунин истифодаи хизматрасонӣ ва ё пардохти  

Хизматрасониҳои “Пардохти боэътимод” ва “Ҳафтранг”, ки аз тарафи Оператор бо шартҳои 

нав, ки пешниҳод мешаванд,  давом диҳад, пас чунин тағйиротҳо аз тарафи Муштарӣ 

қабулгардида ҳисоб мешавад. 
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