قرارداد سامانه ارسال پيامك
طرفين قرارداد  :اين قرارداد بين
الف-خانم/آقاي ..................................................به نمايندگي از  .....................................................به نشاني.........................................
 ............................................................................................تلفن  ............................................همراه  ............................................و
پست الکترونيکي  ........................................................................که از اين پس با نام نماينده نام برده خواهد شد .
ب-گروه مهندسي پيشگام رايان به نشاني اصفهان ،چهارراه آپادانا ،ابتداي آپادنا اول ،کوچه شهريار ،پالک  17تلفکس
 031- 36633889و پست الکترونيکي info@pishgamrayan.comکه از اين پس با نام شرکت نام برده خواهد شد
و طرفين ملزم به اجراي دقيق مفادآن ميباشد.
ماده  -1موضوع قرارداد:
نمايندگي سامانه ارسال و دريافت پيامك
ماده  -2مدت قرارداد:
مدت اجراي اين قرارداد به مدت يکسال شمسي ميباشد که با توافق طرفين قابل تمديد خواهد بود .
ماده  -3مبلغ قرارداد:
 )1-3مبلغ  ..............................ريال بابت واگذاري سامانه ارسال پيامك سطح ..................................
 )2-3مبلغ .......................................ريال بابت شارژ اوليه.
)3-3مبلغ  .......................................ريال بابت خط اختصاصي .
 )4-3مبلغ  9درصد ماليات بر ارزش افزوده از هزينه شارژ پنل کسر ميگردد.
ماده  – 4تعهدات نماينده :
 )1-4مسئوليت ارسال هرگونه پيام تجاري براي افراد به عهده نماينده ميباشد.
 )2-4مسئوليت متن و محتواي پيامهاي ارسالي ،به عهده نماينده ميباشد و چنانچه قانون براي فرستندگان پيامهاي
ناخواسته در صورت عدم رضايت گيرندگان ،جريمههايي پيشبيني نمايد ،نماينده متعهد به پرداخت جريمهها در صورت
نقص قانون ميباشد.
 )3-4در صورتيکه به علت بروز مشکالت يا شرايط بحراني ،شرکت مجبور به وضع محدوديتهايي در زمانبندي انتقال
پيامك هاي مربوط به نماينده شود ،نماينده ضمن پذيرش شرايط بروزيافته ،موظف به رعايت زمانبندي مذکور ميباشد .
 )4-4نماينده موظف به تسويه حساب کامل با شرکت ميباشد .

 )5-4محتواي پيام ارسالي ميبايست با هر يك از اصول پنجگانه زير مطابقت داشته باشد .
الف – با اصول و مباني دين اسالم و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مغايرت نداشته و در تضاد نباشد.
ب – باعث تشويش اذهان عمومي نگردد .
پ – مخل نظم و آرامش حاکم بر جامعه نباشد.
ت – به اخالق حسنه حاکم بر جامعه آسيب نرساند.
ج -با سياستهاي فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي کشور مغايرت نداشته باشد .
ماده  -5تعهدات شركت :
)1-5شرکت متعهد ميگردد نسبت به راه اندازي سرويسهاي سامانه نمايندگي در اسرع وقت اقدام نمايد.
 ) 2-5شرکت متعهد ميگردد هرگونه تغيير در تعرفه ها و نرخ خدمات را به مشتريان ارائه دهد .
ماده  - 6موارد فسخ قرارداد و خاتمه دادن آن :
در صورت بروز اختالف طرفين متعهد مي شوند با برگزاري جلسه مشترک سعي در رفع آن نمايند و در صورت عدم توافق
از طريق مراجع قانوني اقدام نمايند.
ماده  -7نسخ قرارداد :
اين قرارداد در  7ماده ودر دو نسخه تنظيم شده که به امضاي طرفين رسيده است و هرکدام حکم واحد دارد.
مهر وامضا شرکت

مهر وامضا نماينده

