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بسمه تعالی

قرارداد فروش پيامك ( )SMSارزش افزوده
ماده  .9طرفين قـرارداد
اين قرارداد بین شرکت …………….…..به شماره ثبت  ……………….به نمايندگی  ……….به شماره ملی ………………. :شماره
تلفن  ………………… :شماره همراه……………………… :آدرس …………………………………………….……….. , :که بعد
از اين خريدار خوانده میشود از يك طرف و شرکت پیامك برتر به نمايندگی آقای مهدی آدمزاده که بعد از اين فروشنده نامیده میشود از طرف ديگر ،جهت انجام
فعالیتهای موضوع قرارداد ،براساس شرايط و مقررات مشروح زير منعقد میگردد.
ماده  .2مـوضوع قرارداد
به موجب اين قرارداد خريدار با نام کاربری  ………………...به عنوان نمايندگی تجاری با امکان Rebrandingفروش و خدمات پس از
فروش محصوالت نرم افزاری پيامك تحت وب در سطح منطقه نمايندگی با شرايط مندرج در اين قرار داد می باشد.
ماده  .3مـدت قرارداد
مدت اجرای اين قرارداد از تاريخ عقد قرارداد تامورخ  9316 / /میباشد و از اين تاريخ از سوی طرفین الزماالجراء است.
تبصره :درصورت به انجام رسیدن تمام قوانین و برقراربودن بند 2از ماده  8اين قرارداد بصورت خودکار(بدون پرداخت هزينه) هرساله تمديد خواهد شد.
ماده  .4مـبلغ کل قرارداد
-4-1هزينه ثابت :خريدار موظف به پرداخت مبلغ کل قرارداد به میزان ………….تومان میباشد.
 -4-2هزينه متغیر :هزينه ارسال و دريافت هر پیامك طبق جداول پیوست قرارداد محاسبه میگردد.
ماده  .5نحـوه پرداخت
 -5-1خريدار موظف به پرداخت هزينه ثابت قرارداد موضوع بند  4-1پس از امضاء و مبادله قرارداد میباشد .بديهی است قرارداد پس از پرداخت مبلغ فوق الذکر نافذ
خواهد بود.
 -5-2هزينه متغیر قرارداد بر اساس سفارش و درخواست خريدار مطابق با جدول مندرج در پیوست قرارداد محاسبه و طی صورتحساب اعالم شده از فروشنده در وجه
فروشنده پرداخت میگردد .بديهی است اعتبار درخواستی پس از پرداخت هزينه مربوطه ،به خريدار تخصیص داده میشود.
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ماده  .6تعهدات خريدار
 -6-1خريدار تضمین مینمايد که در هر بار سفارش حداقل اعتباری معادل تعداد  1111پیام فارسی درخواست نمايد.
-6-2خريدار موظف است تمام هزينه پیامك و شماره اختصاصی را بصورت نقدا" به طرف اول ،تسويه حساب کامل نمايد
-6-3خريدار متعهد به پرداخت به موقع مبلغ قرارداد طبق ماده  4قرارداد می باشد و عدم پيگيری وی به منزله فسخ قرارداد به نفع فروشنده
بوده و فروشنده اجازه بستن سامانه ارسال پيامك را خواهدداشت و کل مبلغ قرارداد به همراه خسارت از خريدار اخذ می گردد.

-6-4خريدار موظف است تمام قوانین ارسال پیامك را به تمام کاربران گوش زد کرده و در تمام قراردادهای ويژه کاربران خود قوانین ارسال را ذکرکرده و
به امضای کاربر رسانده شودو در صورت دستور العمل جديد از طرف ارتباط سیار به سمع و نظر کاربران برساند.
-6-5خريدارمتعهد می شود تمام تعهدات فوق را بصورت کتبی در فاکتور از کاربران به مهر و امضا برساند (کاربران سايت میبايست در
هنگام ارسال پیامك از کلمات مناسب استفاده نمايند .در صورت مشاهده کلمات رکیك  ،نامناسب  ،تهديد  ،شوخی مثال ( شما برنده سکه
طال از  ...شده ايد) واز اين قبیل پیامکهاو نیز کلمات و جمالت خالف قوانین جمهوری اسالمی  ،اشتراک آن کاربر در اولین فرصت حذف
و دسترسی وی به سیستم قطع خواهد شد بديهی است که کلیه عواقب ناشی از اين عمل به عهده خود مشتری می باشد  .در صورت بروز اين
مشکل تمامی اطالعات و شارژ کاربرفوق حذف و هیچ گونه مبلغی به مشترک مسترد نخواهد شد }.
-6-6خريدار متعهد به تکمیل اطالعات کاربری در سايت(بدون نقص وکاذب) و گرفتن کپی کارت ملی وکپی شناسنامه کاربران خود می باشد و در
صورت نیاز به فروشنده تحويل دهد در غیر اينصورت تمام مشکالت پیش امده از اين عمل برعهده خريدار می باشد.
تبصره :4در هرزمان که ثابت شود موارد بندهای4و 5ماده  6صورت نگرفته تمامی پنل های کاربران و مديريتی خريدار مسدود ميگردد.
 -6-7مسؤلیت متن و محتوای پیامهای ارسالی در راستای انجام موضوع قرارداد حاضر ،به عهده خريدار میباشد و خريدار  ،فروشنده را از هرگونه ادعا،
خسارت و يا شکايتی در اين ارتباط مصون و مبری میدارد.
 -6-8در صورتیکه به علت بروز مشکالت يا شرايط بحرانی اعالم شده از سوی شرکت های اپراتور تلفن همراه کشور و يا مراجع ذيصالح قانونی،
فروشنده مجبور به وضع محدوديتهايی در زمانبندی انتقال پیامك های مربوط به خريدار شود ،خريدار ضمن پذيرش شرايط بروزيافته ،موظف به
رعايت زمانبندی مذکور میباشد.
 -6-9خريدار موظف به رعايت ضوابط ،استانداردها و دستورالعملهای ابالغی از سوی شرکت ارتباطات سیار ،که به خريدار ابالغ میشود  ،می باشد،
 -6-11خريدار موظف به رعايت قوانین دولت الکترونیك از قبیل قوانین امنیتی اينترنت ،قوانین امنیتی سیستم های اطالعاتی کامپیوتر  PRSو قوانین
محرمانگی اينترنت می باشد.
 -6-11خريدار در ارسال پیامهای تجاری نبايد از متون فريبنده جهت مخفی نمودن فعالیت فرستنده استفاده نمايد و همچنین نبايد از عناوين
موضوعی اشتباه يا گمراهکننده استفاده نمايند.
 -6-12خريدار متعهد می باشد کلیه قوانین و مقررات مصوب که ممکن است در آينده برای ارسال پیامهای ناخواسته وضع گردد اجرا نمايد و متعهد به
پرداخت جريمهها در صورت نقض قانون میباشد.
 -6-11مسؤلیت آثارسوء ناشی از ارسال پیامهای خريدار برای مشتريان و جبران خسارت در مقابل کلیه دستگاههای بازرسی و نظارتی،بعهده خريدار
میباشد.
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 -6-14محتوای پیام ارسالی میبايست با هر يك از اصول پنجگانه زير مطابقت داشته باشد.
با اصول و مبانی دين اسالم و قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران مغايرت نداشته و در تضاد نباشد؛

باعث تشويش اذهان عمومی نگردد؛

مخل نظم و آرامش حاکم بر جامعه نباشد؛

به اخالق حسنه حاکم بر جامعه آسیب نرساند؛

با سیاستهای فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی کشور مغايرت نداشته باشد؛

ماده  .7تعهدات فروشنده
-7-1فروشنده موظف به رفع تمامی مشکالت محصوالت خود می باشد.
 -7-2فروشنده موظف به سعی در تولید و ارائه محصوالت بهتر نسبت به نمونه های مشابه می باشد.
 -7-3فروشنده موظف است حداکثر کمك خود را در زمینه اجرای مواد اين قرارداد به خريدار بنمايد.
 -7-4فروشنده موظف است در سريعترين زمان ممکن ،خدمات درخواستی خريدار را تحويل و انجام نمايد.
-7-5سامانه مديريتی و تمامی کاربری های ساخته شده توسط خريدار بصورت دائم بوده (تحت شرايط کل اين قرارداد ) البته با در نظر گرفتن برقرار
بودن خدمت رسانی اپراتور مرکزی ودر غیر اين صورت تعهدی نسبت به کارکرد سامانه نیست.
 -7-6شماره های اختصاصی که در اختیار خريدار قرارمی گردد تحت پوشش اپراتورهای مرکزی و ارتباط سیار می باشد و هرگونه تغییر دخل وتصرف
احتمالی از جانب اپراتورمرکزی،ارتباط سیار بر عهده و مسئولیت شرکت پیامك برترنمی باشد.
ماده.8ساير موارد :
-8-1تمامی صفحات قرارداد و ضمیمه آن بايستی ممهور به مهر هر دو طرف قرارداد باشند و در غیر اينصورت سنديت نخواهند داشت.
 -8-2عدم رعايت موارد و بندهای قرارداد از جانب هر يك از طرفین ،آن طرف مسئول خسارتهای مادی و معنوی طرف مقابل خواهد بود.
-8-3تمامی قراردادهای پیشین خريدار با شرکت پیامك برتر با توجه به رعايت موارد اين قرارداد همچنان پا برجاست.
ماده  .1مالکيت اسناد و اطالعات محرمانه
طرفین مجاز نیستند بدون کسب مجوزکتبی از يکديگر ،اطالعات مربوط به انجام موضوع قرارداد را در اختیار ساير اشخاص حقیقی و ياحقوقی قرار دهند.
ماده  .91حل اخـتالف
کلیه اختالفات مربوط به تفسیر و يا اجرای م وضوع قرارداد ،در ابتدا از طريق مذاکره و در صورت عدم توافق توسط هیأتی مرکب از نمايندگان
خريدار/فروشنده و کارشناس مرضیالطرفین بررسی و رأی هیأت برای طرفین الزم االجراء میباشد .در صورت عدم توافق جهت انتخاب کارشناس مرضی
الطرفین و حل و فصل موضوع ظرف مدت يكماه ،هر يك از طرفین میتوانند موضوع را به مراجع ذيصالح قانونی ارجاع نمايند.
ماده  .99فورس ماژور
حوادث غیر مترقبه به وقوع حوادثی مانند سیل ،زلزله ،آتش سوزی و امثالهم که ايجاد و دفع آن خارج از حیطه و اقتدار و اراده انسان باشد اطالق میشود.
در صورت حدوث آن برای هر يك از طرفین ،میبايست ضمن اعالم کتبی مراتب مزبور ظرف مدت  15روز از تاريخ وقوع حوادث غیر مترقبه نسبت به
تمديد يا فسخ قرارداد با طرف ديگر توافق نمايد.
در حالت فورس ماژور هیچيك از طرفین حق هیچگونه ادعايی نسبت به يکديگر نخواهد داشت .در صورت عدم اعالم و توافق فوقالذکر ظرف مهلت
تعیین شده کلیه مسؤلیتها و جبران هزينهها و خسارات وارده به طرف ديگر بر عهده متخلف از مفاد اين ماده میباشد.
ماده  .92قوانين حاکم بر قرارداد
اين قرارداد از هر حیث تابع قوانین دولت جمهوری اسالمی ايران می باشد.
اين قرارداد در دو نسخه  12ماده 5 ،تبصره تنظیم شده و به امضاء طرفین قرارداد رسیده و کلیه نسخ آن اعتبار واحد دارند/.ا.پ
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