فرم درخواست سامانه ارسال -دريافت ومديريت پيام کوتاه

نام ونام خانوادگی:
شماره شناسنامه:

نام پدر:
کدملی:

کدپستی:

پست الکترونيک:

تلفن ثابت:

تلفن ھمراه:

تاريخ تولد١٣ / / :

نشانی دقيق پستی:

نام کاربری پيشنھادی جھت ورود به سامانه )التين( :

لذا متقضی است نسبت به تنظيم قرارداد اقدام نمائيد.
مدارک مورد نيازضميمه قرارداد:
الف(سازمانھا:نامه سربرگ دارتقاضای خط با مھروامضای مديريت
ب(شرکتھا:فتوکپی روزنامه رسمی شرکت ونامه سربرگ دارتقاضای خط با مھروامضای شرکت
ج(بخش خصوصی:کپی جوازکسب يامجوز فعاليت ونامه درخواست با امضاء

نام ونام خانوادگی تکميل کننده فرم:

مھرو امضاء خريدار

مھر وامضاء فروشنده
صفحه  ١از ٥

توافقنامه سرويس پيام کوتاه ) (smsارزش افزوده

(١طرفين قرارداد
اين قرارداد بين  ..................به نمايندگی  ................................که بعد ازاين خريدار خوانده می شود از يک طرف
وشرکت نگين تجارت کاروی به نمايندگی آقای عليرضا کاروی که بعد از اين فروشنده ناميده ميشود از طرف ديگر ،جھت
انجام فعاليت ھای موضوع قرارداد  ،براساس شرايط ومقررات مشروح زير منعقد می گردد.
 (٢موضوع قرارداد
اختصاص شماره)ھای( اختصاصی  ...........................به ھمراه سرويس  teraffic relayبا قابليت اتصال به نرم افزار
اختصاصی جھت سرويس انتقال )ارسال ودريافت ( پيام ھای کوتاه ارزش افزوده.
 (٣مدت قرارداد
مدت اجرای اين قرارداد يک سال پس از امضاء ومبادله قرارداد می باشد واز آن تاريخ تا انتھای قرارداد از سوی طرفين
الزم االجرا است.
 (٤مبلغ کل قرارداد
مبلغ کل قرارداد به شرح ذيل می باشد :
 -٤-١ھزينه ثابت  :ھزينه عضويت  ........................﷼ می باشد .
 -٤-٢ھزينه متغير :ھزينه ارسال و دريافت  smsدر ھر زمان وطی استعالم خريدارتوسط فروشنده اعالم خواھد شد .
تبصره  :١ھزينه دريافت تا حد ارسال رايگان می باشد و ھزينه مازاد  smsھای دريافتی در انتھای ھر ماه در قالب يک
فاکتور به مشتری ابالغ خواھد شد .
 (٥نحوه پرداخت
خريدار موظف است ھزينه ثابت موضوع بند  ٤-١را پس از امضاء و مبادله قرارداد به فروشنده پرداخت نمايد .بديھی است
که قرارداد پس از پرداخت خدمات مبلغ فوق الذکر نافذ خواھد بود .ھزينه متغير بند  ٤-٢نيز بايد به صورت پيش خريد و قبل
از ھنگام نياز به ارسال ويا دريافت پرداخت شود.
 (٦تعھدات خريدار
 -٦-١خريدار مجاز به فروش ترافيک ارسال ودريافت پيام به اشخاص ثالث بدون ھماھنگی کتبی قبلی با فروشنده نمی باشد.
 -٦-٢خريدار متعھد ميگردد شماره اختصاصی مورد قرارداد را صرفا در راستای موضوع قرارداد حاضر يعنی در زمينه
ارائه سرويس ھای متنوع ارزش افزوده پيام کوتاه  ،استفاده نمايد .بديھی است در صورت عدم رعايت مداتب فوق الذکر
خريدار موظف به جبران خسارت وارده طبق تشخيص فروشنده خواھد بود .
 -٦-٣خريدار تضمين می نمايد تعداد پيام کوتاه اعتبار داده شده از سوی فروشنده را )بنا به درخواست خريدار( ظرف مدت
سه ماه پس از صدور فاکتور ارسال نمايد  .بديھی است پس از گذشت مدت مذکور،اعتبار تخصيص داده شده کال استفاده شده
تلقی می گردد.
مھرو امضاء خريدار
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 -٦-٤مسؤليت متن ومحتوای پيام ھای ارسالی در راستای انجام موضوع قرارداد حاضر،به عھده خريدار می باشد وخريدار
فروشنده را از ھرگونه ادعا وشکايتی در اين ارتباط مصون ومبری می دارد.
 -٦-٥در صورتيکه به علت بروز مشکالت يا شرايط بحرانی  ،فروشنده مجبور به وضع محدوديت ھايی در زمانبندی انتقال
 smsھای مربوط به خريدار شود  ،خريدار ضمن پذيرش شرايط بروز يافته  ،موظف به رعايت زمانبندی مذکور می باشد.
 -٦-٦با توجه به اينکه قرارداد حاضر در چارچوب قرارداد منعقده فی مابين اپراتورھای مخابرات وشرکت مخابرات ايران
منعقد می شود  ،خريدار ضمن اقرار به پذيرش مفاد وشرايط قرارداد فوق الذکر  ،موظف به رعايت کليه موارد مذکور در
پيوست شماره  ١می باشد.
 (٧تعھدات فروشنده :
 -٧-١فروشنده برای ارسال و دريافت پيام ھای کوتاه خريدار ،شماره اختصاصی مورد قرارداد را در طی مدت قرارداد را در
طی مدت قرارداد در اختيار خريدار قرار خواھد داد .
 -٧-٢فروشنده موظف به انتقال  smsازطريق اتصال به  sms-centerشرکت ارتباطات سيار می باشد .
 (٨مالکيت اسناد و اطالعات محرمانه
طرفين مجاز نيستند بدون کسب مجوز کتبی از يکديگر ،اطالعات مربوط به انجام موضوع قرار داد را در اختيار ساير
اشخاص حقيقی ويا حقوقی قرار دھند .
 (٩حل اختالف
در صورت بروز ھرگونه اختالف ناشی از اجرای قرارداد ،ھيات حل اختالف  ،مرکب از نماينده فروشنده  ،نماينده خريدار و
داور مرضی الطرفين ،اختالف به وجود آمده را بررسی و نسبت به حل وفصل آن اقدام می نمايند .در صورت عدم حصول
توافق ظرف مدت يک ماه ،موضوع به مراجع ذيصالح قانونی ارجاع می گردد.
 (١٠موارد فسخ قرارداد وخاتمه دادن آن
 -١١-١در صورت فسخ قرارداد از سوی خريدار ،وی موظف است به ازاء سرويس ھای ارائه شده تا تاريخ فسخ قرارداد ،
براساس اعالميه فروشنده  ،با وی تسويه حساب به عمل بياورد .در صورتيکه فسخ قرارداد  ،منجر به وارد آوردن خسارت به
فروشنده گردد ،خريدار موظف به جبران آن خواھد بود.
 -١١-٢ھريک از طرفين با اعالم قبلی يک ماھه مجاز به فسخ قرارداد می باشد ،به شرطی که نحوه فسخ قرارداد مورد توافق
قرارگيرد.
 (١٢فورس ماژور
درصورت وقوع حوادث غيرمتفرقه مانند سيل ،زلزله ،آتش سوزی وامثالھم برای ھريک از طرفين  ،می بايست ضمن اعالم
کتبی مراتب مزبور ظرف مدت  ١٥روز از تاريخ وقوع حوادث غير مترقبه نسبت به تمديد يا فسخ قرارداد با طرف ديگر
توافق نمايد .در حالت فورس ماژور ھيچ يک از طرفين حق ھيچ گونه ادعايی نسبت به يکديگر نخواھد داشت .

 (١٣پيوست ھای قرارداد
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 (١٤نشانی فروشنده :
اصفھان – خيابان گلستان – نرسيده به چھارراه ابن سينا – پالک  - ٥٨دفتر پشتيبانی شرکت نگين تجارت )(NTK
تلفکس٠٣١١-٤٥٢٢٩٨٦ :

تلفن ٠٣١١-٤٥٢٢٩٨٥:

ھمراه پشتيبان ٠٩١٣١٠٦٦٨٧٦:

نشانی خريدار:
...................................................................................................................................
تلفن  ......................... :نمابر ......................... :موبايل ............................ :
پست الکترونيک ..............................@......................................... :
ھرگاه يکی از طرفين نشانی خود را در مدت قرارداد تغيير دھد موضوع را کتبا ً به طرف مقابل ابالغ کند ،در غيراين
صورت کليه نامه ھا واوراق واظھارنامه ھا به نشانی قبلی ارسال وابالغ شده تلقی خواھد شد.

 (١٥قوانين حاکم بر قرارداد
اين قرارداد از حيث تابع قوانين جمھوری اسالمی ايران می باشد
اين قرارداد در دو نسخه  ١٥،ماده ،يک تبصره ويک پيوست تنظيم شده وبه امضاء طرفين قرارداد رسيده وکليه نسخ آن
اعتبار واحد دارند.
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پيوست شماره ١
با توجه به اينکه قرارداد حاضر در چارچوب قرارداد منعقده فی مابين اپراتورھای  SMSمخابرات وشرکت ارتباطات سيار
منعقد می گردد ،خريدار موظف به رعايت موارد زير می باشد .
 (١خريدار موظف به رعايت ضوابط ،استانداردھا ودستورالعمل ھای ابالغی از سوی شرکت ارتباطات سيار ،که به شکل
کتبی ويا ايميل از طرف فروشنده به خريدار ابالغ می شود ،می باشد.
 (٢خريدار موظف به رعايت قوانين دولت الکترونيک از قبيل قوانين امنيتی اينترنت ،قوانين امنيتی سيستم ھای اطالعاتی
کامپيوتر  prcو قوانين محرمانگی اينترنت می باشد.
(٣خريدار موظف است رکوردھای استفاده از موضوع را تا  ٣ماه نگھداری نمايد وطبق درخواست فروشنده به وی ارائه
نمايد.
(٤خريدار نبايد نسبت به ارسال پيام ھای تجاری ناخواسته بدون رضايت قبلی کاربران انتھايی اقدام کند ،ومسئوليت ارسال
ھرگونه پيام تجاری برای کاربران بدون رضايت قبلی آنھا به عھده خريدار می باشد.
(٥چنانچه قانون برای فرستندگان پيام ھای ناخواسته در صورت عدم رضايت گيرندگان جريمه ھای پيش بينی نمايد ،خريدار
متعھد به پرداخت جريمه ھا در صورت نقض قانون می باشد.
(٦خريدار متعھد می باشد کليه قوانين مصوبه که ممکن است در آينده برای ارسال پيام ھای ناخواسته وضع گردداجرا نمايد.
(٧برای پيام ھای ناخواسته چنانچه کاربر دريافت کننده متحمل پرداخت شارژ ) ( Receiving party paysشود
،خريدار متعھد به جبران آن می باشد.
(٨خريدار بايد محدوديت ھای شبکه و  sms-centerرا در ارائه سرويس ھا در نظر بگيرد.
(٩خريدار موظف است ،در صورت خواست فروشنده ،ميزان وحجم ترافيک ناشی از ھر سرويس وظرفيت مورد نياز به
صورت حداقل و حداکثر را در بازه ھای مختلف زمانی در طول روز و در روزھای مختلف ھفته به مشتری اعالم نمايد .
(١٠مسئوليت آثار سوء ناشی از ارسال پيام ھای خريدار برای مشتريان وجبران خسارت در مقابل کليه دستگاه ھای
بازرسی و نظارتی ،به عھده خريدار می باشد.
(١١فروشنده حق دارد در صورت لزوم ويا بنا به درخواست مراجع قانونی و بازرسی مطابق ضوابط آشکار نمودن پيام ھا
و مسدود نمودن آنھا قبل از ارسال به کاربران اقدام نمايد.
(١٢محتوای پيام ھای ارسالی می بايست با ھريک از اصول پنج گانه زير مطابفت داشته باشد.
الف:با اصول ومبانی دين اسالم وقانون اساسی جمھوری اسالمی ايران مغايرت نداشته ودر تضاد نباشد.
ب:باعث تشويش اذھان عمومی نگردد.
پ :مخل نظم و آرامش حاکم برجامعه نباشد.
ت :به اخالق حسنه حاکم بر جامعه آسيب نرساند.
ث :با سياست ھای فرھنگی ،اجتماعی واقتصادی کشور مغايرت نداشته باشد.
مھرو امضاء خريدار

مھر وامضاء فروشنده
صفحه  ٥از ٥

