طـراح و مـجری اتوماســیونهای مالـی و اداری
ارائه دهنده سامانه ارسال پیامک اینترنتی

پیامک نوین پرداز

«قرارداد فروش پنل های ارسال و دریافت پیامـک اینـتـرنـتـی»

شماره ......................... :
تاریخ 13...... / ....... / ...... :
پیوست ..................... :

ماده  : 1مشخصات طرفین قرارداد
این قراداد فی مابین خریدار به مشخصات ذیل :
نام و نام خانوادگی  /نام شرکت
کد ملی  /شماره ثبت
نشانی
کد پستی
تلفن  /همراه
آدرس پست الکترونیکی
نام کاربری
و فروشنده :
شرکت نوین پرداز به نمایندگی آقای  /خانم  ..........................به شرح و شرایط ذیل منعقد می گردد .
ماده  : 2موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارتست از فروش پنل ارسال پیامک ( )SMSنوین پرداز به مشخصات ذیل :
آبی□

نوع پنل

قرمز □ برنزی □ نقره ای□

طالیی□

تاریخ فعالسازی پنل
شماره خط اختصاصی
تا یک سال پس از تاریخ انعقاد قرارداد

مدت زمان پشتیبانی
سرویس های اضافه بر پنل
تعداد جلسات آموزشی

ماده  : 3نحوه پرداخت
قیمت پنل با مشخصات مندرج در ماده ( ............................... )1ریال معادل حروفی  ..............................................................می باشد
که با هماهنگی شرکت نوین پرداز به شرح و شرایط ذیل پرداخت می گردد :
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
امضاء خریدار

امضاء فروشنده
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پیامک نوین پرداز
ماده  -4تعهدات فروشنده:
 )4-1فروشنده متعهد میگردد نسبت به راه اندازی سرویس خریدار در اسرع وقت اقدام نماید.
 )4-2فروشنده متعهد می گردد هرگونه تغییر در تعرفه ها و نرخ خدمات را به خریدار ارائه دهد.
 )4-3فروشنده حق دارد در صورت لزوم و یا بنا ب ه درخواست مراجع قانونی و بازرسی مطابق ضوابط آشکارنمودن پیامها و مسدود
نمودن آنها قبل از ارسال به کاربران اقدام نماید.
 )4-4فروشنده موظف به افزایش اعتبار خریدار پس از تایید وجه واریزی میباشد .
 )4-5فروشنده متعهد به راهنمایی برای استفاده از پنلهای اینترنتی می باشد ولی تعهدی نسبت به عدم آگاهی خریدار از ضوابط و
دانش مهندسی ندارد .
 )5-6فروشنده ملزم به ارائه مشاوره تلفنی و اینترنتی در طول مدت قرارداد می باشد

ماده  -5تعهدات خریدار:
 )4-1مسئولیت متن ومحتوای پیامهای ارسالی بصورت کامل به عهده خریدار می باشد.
)4-2خریدار موظف به تسویه حساب کامل با فروشنده می باشد.
 )4-3محتوای پیامهای ارسالی می بایست با هر یک از اصول پنجگانه زیر مطابقت داشته باشد.
الف) با اصول و مبانی دین اسالم و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مغایرت نداشته و در تضاد نباشد.
ب) باعث تشویش اذهان عمومی نگردد.
پ) مخل نظم و آرامش حاکم بر جامعه نباشد.
ت) به اخالق حسنه حاکم برجامعه آسیب نرساند.
ج)با سیاستهای فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی کشور مغایرت نداشته باشد.
ماده  -6فسخ قرارداد:
فروشنده می تواند در صورت عدم پرداخت وجوه مشمول قرارداد دریافتی از خریدار ،قرارداد را فسخ نماید و پنل آن را بدون استرداد
وجه غیرفعال نماید.
ماده  -7نسخ قرارداد:
این قرارداد در  7ماده و در دو نسخه تهیه و تنظیم که به امضای طرفین رسیده است و هرکدام حکم واحد دارد.
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