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تاریخ……./…/… :
شماره قرارداد………………….. :
تعهدنامه
ماده  -1طرفين تعهدنامه
این تعهدنامه بين داده پردازی آموت به کد اقتصادی  411188596579و شمماره بتم

27295بمه نمایدمد

آقمای یوسم

مذهب به کد مل  0939056542به عدوان مدیرعامل به نشان  :مشهد -بلوار دستغيب -نتش خيابمان بيسمتون – مجتمم بمين
المللمم تمم

– طتقممه چهممار – واحممد  – 402تلفممن051- 31777کدپسممت  9185813438و آدرس پسمم

الرترونيرمم

 info@amootco.comکه از این پس در این تعهدنامه فروشدده ناميده م شمود و آقمای ………………………… بمه
کدمل  …………………..به نشان  - ………………………….……………………………….. :کدپست ………………
موبایل  ………………..و تلفن  ………………….آدرس پس

الرترونير  ………………................کمه از ایمن پمس در

این تعهدنامه خریدار ناميده م شون د از طرف دیگر ،به شرح ذیل مدعقد و طرفين متعهد به اجرای مفاد آن م باشدد.

ماده  -2موضوع تعهدنامه
پدل مدیریت سامانه پيا صوت با تعرفه نمایدد

سطح … آوان

ماده  -3مدت تعهدنامه
مدت اجرای این تعهدنامه از تاریخ  ……/…./….به مدت ی
تعرفه مددرج در سای

آوان

در آن سال قابل پرداخ

سال شمس بوده و در سالهای آت بما پرداخم

 %69متلم

و تعهدنامه قابل تمدید م باشد.

ماده  -4مفاهيم تعهد نامه
خریدار  :عتارت اس

از هر شخص حقيق و یا حقوق امضا کددده ذیل سدد حاضر که با پذیرش قيمود و مدمدرجات آن و

با ارائه مدارک مربوطه ،درخواس

خرید م نماید.

مهر و امضاء خریدار

مهر و امضاء فروشنده
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تاریخ……./…/… :
شماره قرارداد………………….. :

 :عتارت اس

نمایدد

از هر شخص حقيق و یا حقوق که از مزایا و امرانات پدل مدیریت سامانه پيا صوت استفاده م

نماید.
زیر نمایدد

 :به پدل های مدیریت زیر مجموعه پدل مدیری

دامده ( : )Domainنا مدحصر به فردی اس

اصل

برای شداسای ی

فته م شود.

وب سای

ورود کماربران بمدون

در دنيای مجازی جه

نياز به فضای ایدترنت .
زیر دامده ( : )Sub Domainنا مدحصر به فردی اس

برای شداسای بخش از ی

وب سای

در دنيمای مجمازی جهم

ورود کاربران با استفاده از فضای ایدترنت .
مسدود  :برداشتن دسترس به امرانات موجود در پدل کاربری و مدیریت .
مانيتور کردن  :کدترل و نظارت به درست کارکرد و محتوی پيا های صوت .
سای

 :به آدرس ایدترنت  www.avanak.irم باشد.

آوان

ماده  -5محصول و خدمات تعهدنامه
 -5-1نام محصول:
ردیف
1

نام محصول /خدمات
سطح … سامانه پيا صموت

پدل نمایدد

مبلغ (ریال)

مبلغ به حروف

……….

………………..

آوان
تبصره  -1بهای ارائه سرویس جدید مازاد بر تعهدنامه اوليه ،ط صورت حساب جدا انهای توسم فروشمدده مشمخص و
برای خریدار ارسال م

ردد.

 -5-2هزیده ارسال هر پيا صوت طتق تعرفه مصوب سای
بانيه ای محاسته م

آوان

(به تفري

داخل شتره و خمارج شمتره) بمه صمورت

ردد.

مهر و امضاء خریدار
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تاریخ……./…/… :
شماره قرارداد………………….. :

 -5-3انتقال شارژ از پدل به پدل دیگر و یا شرک
 -5-4هزیده خرید شماره اختصاص در سای

دیگر مقدور نم باشد.

اصل در قسم

خطوط اختصاص م باشد.

 -5-5کانال های اشتراک خطوط مخابرات به صورت امان در اختيمار فروشمدده مم باشمد و در همر زممان مم توانمد بمه
صالحدید آنها را حذف و یا تغيير دهد.
تبصره  -2ميزان ماليات و عوارض ارزش افزوده از سم
اعال م

اداره امور ماليات کل کشور تعيمين شمده و بمه صمورت سماليانه
و متعهمد بمه رعایم

ردد .بدابراین در صورت افزایش درصد ماليمات از سموی ایمن مرجم  ،خریمدار موظم

آن

م باشد.
تبصره  -3در صورت تغيير در تعرفه های مرتت با سرویس درخواست (از جمله تعرفه حق نمایدد

و تمدید آن و تعرفه

پيا صوت ) و تعيين هر ونه تعرفه جدید از سوی مخابرات  ،تغييرات و تعرفه همای جدیمد از تماریخ مصموب و ممورد نظمر
مخابرات در تعهدنامه حاضر اعمال م

ردد.

تبصره  -3-2تعرفه ایجاد پدل کاربری و زیر نمایدد

بر اساس جدول تعرفه های سای

آوان

م باشد.

تبصره  -4شمارههای عموم ارائه شده به صورت امان بوده و فروشدده م تواند این شمارهها را هر زممان بمه صمالحدید
حذف نماید.
تبصره  -5طراح سای  ،کاتالوگ  ،پوستر و سایر موارد تتليغات و اطالع رسان به عهده خریدار م باشد.

ماده  -6نحوه پرداخت
 -6-1متل کل به صورت نقد پرداخ
 -6-2در صورت ع د پرداخ

خواهد شد.

متل صورتحساب تعهدناممه بعمد از ذشم

سرویس خریدار م باشد و بعد از ذش

سمه مماه ،فروشمدده مجماز بمه مسمدود و قطم

چهار ماه فروشدده تمام مداف حاصل را به نف خود جم آوری م نماید.

مهر و امضاء خریدار
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تاریخ……./…/… :
شماره قرارداد………………….. :

ماده  -7تعهدات خریدار
 -7-1در صورت عد پرداخ

متل صورتحسماب ممورد اشماره در مماده  5تعهدناممه حاضمر و ذشم

بميش از سمه مماه،

فروشدده مجاز به مسدودکردن مورد قرار داد بوده و خسارت وارده به ازای هر ماه دیرکرد متل  2/000/000ریال مم باشمد
جتران م نماید.
 -7-2خریدار تعهد م نماید به هيچ عدوان مجاز به ارائه حساب کاربری به صورت رایگان به مشتریان خود نمم باشمد .در
صورت تخط خریدار از این امر ،فروشدده مجاز به مسدود نمودن پدمل خریمدار و جتمران ضمرر و زیمان از جانمب خریمدار
م باشد.
 -7-3خریدار تعهد م نماید متل ارسال پيا صوت ایجاد شده خود را بمه ونمهای قيمم
حداقل قيم

مذاری کدمد کمه هزیدمه آن از

تعيين شده توس فروشدده کمتر نتوده و به هيچ عدوان مجاز به ارائه شارژ به صورت رایگان به مشتریان خمود

نم باشد .در صورت تخط خریدار از این امر ،فروشدده مجاز به مسدود نمودن پدل خریدار و جتران ضرر و زیان از جانب
خریدار م باشد.
تبصره  -6قيم

پدلهای کاربری و تعرفه پيا صوت ایجاد شده توس خریدار م بایس

برای بازدید کددد ان قابل روی

در سای

وی و به ونهای کمه

باشد ،درج ردد .در صورت تخط خریدار از این امر ،فروشدده مجاز به مسدود نممودن

پدل خریدار و جتران ضرر و زیان از جانب خریدار م باشد.
 -7-4خریدار موظ

اس

 Domainیا  Sub Domainمربوط به خود را به فروشدده اعال نماید( .مسموولي

ممدیری

 DNSو  Sub Recordها به عهده خریدار م باشد).
 -7-5مسوولي

کليه اصوات و محتوای پيا های ارسمال در راسمتای انجما موضموع تعهدناممه حاضمر ،بمه عهمده خریمدار

م باشد و خریدار فروشدده را از هر ونه ادعا ،خسارت و یا شرایت در این ارتتاط مصون و متری م دارد.
تبصره  -7در صورت ارسال هر ونه پيا نامتعارف ،سرکاری و ...پدل ارسمال کددمده پيما صموت  ،مسمدود شمده و هزیدمه
باز ش

داده نم شود و همچدين مدارک ارسال کددده به مراج ذیصالح قانون ارجاع داده م شود.
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تاریخ……./…/… :
شماره قرارداد………………….. :

 -7-6در صورت که به عل

بروز مشرالت یا شرای بحران اعال شده از سوی شرک های اپراتور تلفن همراه کشور و

مخابرات ایران یا مراج ذیصالح قانون  ،فروشدده مجتور به وض محدودی همای در زمانتدمدی ارسمال پيما همای صموت
مربوط به خریدار شود ،خریدار ضمن پذیرش شرای بمروز یافتمه ،موظم

زمانتدمدی ممذکور مم باشمد و حمق

بمه رعایم

هيچگونه اعتراض در این خصوص را ندارد.
 -7-7خریدار موظ

اس

شخص ارسال کددده پيا صوت را اعم از حقيق و حقموق احمراز نمایمد تما در مواقم

هوی

لزو  ،امران شداسای و معرف وی به مراج ذیصالح وجود داشته باشد ،در غير این صورت شمخص خریمدار مسموول پيما
های ارسال خواهد بود.
 -7-8خریدار موظ

اس

پدل را به صورت ساليانه ارائه کدد و همچدمين از ارائمه پدمل بما عدماوین ممادا العممر یما دائمم

خودداری نماید.
تبصره  -8خریدار باید به سن قانون رسيده باشد و در هدگا امضای تعهدنامه کپ کارت مل و کپ سدد تلفمن بابم

یما

همراه برای اشخاص و شرک ها و کپ از روزنامه رسم برای شرک ها را تحویل فروشدده دهدد (ارسمال مواه امضما
ضروری م باشد).
تبصره  -9مسوولي

کليه عواقب ارسال پيا ناشداس که نتيجتما باعمو وارد آممدن خسمارت و یما اعممال جریممه از سموی

اپراتورهای تلفن همراه کشور و مخابرات ایران و یا سایر مراج ذیصالح قانون به فروشدده ردد ،به صور کامل به عهده و
متوجه خریدار بوده و مرل
 -7-9خریدار موظ

به جتران آن م باشد و فروشدده از این باب

به رعای

مصون و متری اس .

ضواب  ،استانداردها و دستورالعملهای ابالغ از سوی شرک

ارتتاطات سيار و مخابرات

ایران ،که به شرل کتت از طرف فروشدده به خریدار ابالغ م شود ،م باشد.
 -7-10خریدار تعهد م نماید پدلهای مدیریت ایجاد شده خود را به ونهای قيم
تعيين شده توس فروشدده (وب سای

قيم
نمایدد

متل مددرج در سای

آوان

آوان

) کمتر نتوده و خریدار موظ

را به فروشدده پرداخ

مهر و امضاء فروشنده

ذاری کدد که هزیدمه آن از حمداقل
اس

باب

ارائه هر پدمل ممدیریت زیمر

نماید.
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تاریخ……./…/… :
شماره قرارداد………………….. :
 -7-11خریدار موظ
بت

ابتدا باب

اس

نمایدده دریاف

باب

مرجوع شدن هر پدل مدیریت خود ،به عل

شده اس

 -7-12خریدار موظ

اس

 -7-13خریدار موظ

به رعای

باب

را پرداخ

هزیدههای انجا شمده %40 ،متلغم کمه در

نماید.

تغيير دامده ،هزیده راه اندازی آن دامده را به متل  500،000ریال پرداخ
کليه قوانين دول

اطالعات کامپيوتر  ،PRSقو انين محرمانگ ایدترن

الرتروني

نماید.

از قتيل قوانين امديت ایدترن  ،قوانين امديتم سيسمتمهمای

و قوانين ترميل اعال شده توس فروشدده یا اپراتورها و سازمانهمای

ذیرب م باشد .در غير این صورت ضمن پاسخگوی بایست جتران خسارت وارده را بدماید.
 -7-14خریدار نتاید نست
مسوولي

اس

به ارسال هيچ ونه پيا های تجاری ناخواسته بدون رضای

ارسال هر ونه پيا تجاری از طرف کاربران بدون رضای

قتل کاربران اقدا نمایمد .بمدیه

قتل آنها به عهده خریدار م باشمد و فروشمدده

در این خصوص هيچ مسووليت ندارد.
 -7-15در صورت که يرند ان درخصوص پيا ناخواسته دریافت شرایت داشته باشمدد ،فرسمتدده مرلم

بمه پرداخم

جریمه اعال شده از سوی مراج قانون م باشد.
 -7-16خریدار باید محدودی های شتره و  IMSو  Sip Serverو  ASRرا در ارائه سرویسها در نظر بگيرد.
 -7-17خریدار موظ
رعای

اس

پاسخگوی مشتریان خود و همچدين مشتریان پدلهمای ممدیریت ایجماد شمده خمود باشمد .در

اصول مشتری مداری نهای

تالش خود را متذول نمایمد ،بدمابراین فروشمدده مصمون و متمری از هر ونمه مسموولي

م باشد.
 -7-18مسوولي

کليه آبار سو ناش از ارسال پيا های خریدار برای مشمتریان و جتمران تممام خسمارت در مقابمل کليمه

دستگاههای بازرس و نظارت  ،به عهده خریدار م باشد و هيچگونه مسووليت متوجه فروشدده نم باشد.
 -7-19فروشدده مجاز م باشد در صورت لزو و یا بدا به درخواس

مراج قانون و بازرسم مطمابق ضمواب  ،نسمت

آشرار نمودن پيا ها و یا مسدود نمودن آنها قتل از ارسال به کاربران اقدا نماید.

مهر و امضاء خریدار
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تاریخ……./…/… :
شماره قرارداد………………….. :

 -7-20محتوای پيا ارسال م بایس

با هر ی

از اصول پدج انه زیر مطابق

داشته باشد:

 با اصول و متان دین اسال و قانون اساس جمهوری اسالم ایران مغایرت نداشته و در تضاد نتاشد.
 باعو تشویش اذهان عموم نگردد.
 مخل نظم و آرامش حاکم بر جامعه نتاشد.
 به اخالق حسده و اصول اخالق حاکم بر جامعه آسيب نرساند.
 با سياس های فرهدگ  ،اجتماع و اقتصادی کشور مغایرت نداشته باشد.
 -7-21براساس این تعهدنامه هيچ ونه مجموزی از سمم
نم شود و خریدار شخصا مسوول دریاف

فروشمدده بمه خریمدار جهم

ارائمه خمدمات پيما صموت داده

مجوز تتليغات و ارائه خدمات پيا صوت از مراج قانون م باشد.

 -7-22اخذ مجوزهای الز از مراج ذیرب در صورت نياز برای انجا فعالي های موضوع تعهدنامه.
 -7-23خریدار موظ

به اجرای ضواب اخالق م باشد .در صورت هر ونه دستراری در اصل مدارک ارسال  ،رعای

نرردن بددهای تعهدنامه ،تعهدنامه ی
 -7-24خریدار جه

طرفه فسخ شده و هزیدهای باز ش

فعال سازی سامانه در ابتدای تعهدنامه م بایس

داده نم شود.
نا دامده خمود را جهم

فعمال سمازی بمه فروشمدده

اعال دارد همچدين تمام کاربران خریدار موظفدد فق از طریق دامده خریدار وارد سامانه شده و در صورت که این عممل
از طریق دامده فروشدده صورت بگيرد ،تعهدنامه به صورت ی

طرفه فسخ و تمام خسارات به عهده خریدار م باشد.

 -7-25در صورت که خریدار بخواهد سرویس این واحد را به مشمترکين خمود ارائمه دهمد ،فروشمدده هميچ ونمه رابطمه
تجاری با مشترکين خریدار نداشته و پشتيتان به عهده فروشدده نم باشد و هم چدمين حمق صمدور فماکتور و لو مو بما برنمد
فروشدده را نخواهد داش و تما مسوولي سو استفاده از این تعهدنامه از طرف خریدار متوجه او خواهد بود و در صورت
مشاهده و زارش سو استفاده از مدارک ،قراردادها ،فروشدده م تواند تعهدنامه را به صورت ی
خریدار بر ش

داده نم شود.

مهر و امضاء خریدار
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تاریخ……./…/… :
شماره قرارداد………………….. :

 -7-26خریدار نسخه اختصاص نر افزار را از فروشدده خرید م نماید و رأسا به مشترکين خود پاسخ خواهد داد و عدوان
نمایدده به خریدار اطالق نم شود و فروشدده شری

تجاری با خریدار نم باشد و در صورت مشاهده زارش سو استفاده

از خدمات که فروشدده به خریدار م دهد ،فروشدده م تواند تعهدنامه را به صورت ی

طرفه فسخ و تممام خسمارات بمه

عهده خریدار م باشد.
 -7-27خریدار تعهد م نماید واه امضا خود را در دفاتر اسداد رسمم بتم
نماید ،در غير این صورت ظرف مدت  10روز پدل نمایدده غيرفعال م

و هممراه بما نسمخه دو تعهدناممه ارسمال

ردد.

 -7-28با توجه به ایدره فروشدده بسته نر افزار آماده ارائه م کدد  ،خدمات و امرانات برنامه برای کارفرما مشخص اس
و تغييرات غير اساس و ظاهری و زارشات خاص جه

کارفرما با اخذ هزیده های مربوطمه و بما توافمق طمرفين قمرارداد ،

توس مجری قابل انجا خواهد بود.
تبصره  -10در صورت که هر ی

از موارد ذیل رخ دهد ،فروشدده م تواند بمدون هميچ همماهدگ بما خریمدار برخمورد

نموده و در صورت لزو اقدا به انتقال کاربران خریدار نماید:
 -1مدف بودن شارژ بيش از  30روز.
 -2عد پاسخگوی به تلفن و تيرم همای کماربران بمرای ممدت حمداک ر  10روز و انعرماس نارضمایت زیمر کماربران بمه
فروشدده.
 -3معرف فروشدده به زیر کاربران به عدوان سرویس دهدده.
تبصره  -11برای ارائه پدل مدیریت مشابه ،خریدار ملز به انجا تعهدات زیر م باشد.
 -1هزیده هر پدل مدیریت مشابه در سای
 -2خریدار موظ
 -3مسوولي

اس

آوان

م باشد و در هدگا ایجاد پدل مدیریت باید پرداخ

تمام کاربران پدل مدیریت مشابه خود را احراز هوی

نماید.

کاربران زیرنمایدده هم با خود خریدار اصل م باشد.

 -4خریدار موظ

اس

کليه کاربران زیرنمایدده را نيز مانيتورو کدترل نماید.
مهر و امضاء خریدار
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تاریخ……./…/… :
شماره قرارداد………………….. :

 -5دریاف

مدارک از جمله کپ کارت مل و کپ قتض یا سدد موبایل از نمایدده و کاربران نمایدده الزام اس .

 -6خریدار موظ

اس

برای هرنمایدده مشابه ی

دامده و یا ی

 -7خریدار تعهد م نماید ساليانه  %34متل اوليه هدگا بت
پرداخ

زیردامده اعال نماید.

نمایدده زیرمجموعه را باب

تمدید پدل مدیریت زیر مجموعمه

نماید.

ماده  -8تعهدات فروشنده
 -8-1فروشدده موظ

اس

کاری پس از اعال خریدار ،تدظيمات مرتت با نصب صمفحه

حداک ر ظرف مدت  48ساع

ورود پدل خریدار را بر روی  Domainیا  Sub Domainمعرف شده توس وی انجا و در اختيار خریدار قرار دهد.
 -8-2فروشدده موظ

حداک ر ظرف  48ساع

اس

ارزش افزوده پيا صوت را جه

کاری پس از عقد تعهدنامه و دریافم

متلم (بدمد  ،)5 -1سمرویس

استفاده به خریدار تحویل نماید.

 -8-3فروشدده تعهد م نماید در صورت بروز هر ونه مشرل در سرویس ارزش افزوده نست

به برطرف کردن آن اقمدا

و خریدار را مطل نماید.
 -8-4فروشدده م بایس

نست

به پاسخگوی به سواالت و مشرالت خریدار در ساعات اداری شرک

اقمدا نمایمد و از

هيچ کوشش در این زميده کوتاه ندماید.
 -8-5فروشدده متعهد م

ردد که سامانه پيا صوت را مطابق امرانات قيد شده در طول مدت تعهدنامه در اختيار خریدار

قرار دهد.
 -8-6اطالعات و اسرار تجاری موضوع قرارداد نزد فروشدده محرمانه م باشد.

مهر و امضاء خریدار
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تاریخ……./…/… :
شماره قرارداد………………….. :

ماده  -9تعليق تعهدنامه
خریدار و یا فروشدده در ط مدت تعهدنامه م تواندد با اعال کتت به یردیگر که ضروری تشخيص دهدد ،با رعای
زمان ی

هفته ،تما و یا بخش از فعالي های موضوع تعهدناممه را بمه حالم

اعالميه رسم تعليق ،فورا موضوع تعهدنامه را به حال

فاصله

تعليمق درآورد و طمرف دیگمر بما دریافم

تعليق درم آورد.

ماده  -10فسخ تعهدنامه
 -10-1در صورت فسخ تعهدنامه از سوی خریدار در ماه اول ،فروشدده مجاز اس
اندازی از خریدار دریاف

نماید و خریدار نيز موظ

اس

نست

به پرداخ

 %30از متل تعهدناممه را بمه عدموان راه

هزیده مربوطه ظرف مدت ی

هفته طتق مفاد

تعهدنامه اقدا نماید.
 -10-2در صورت فسخ تعهدنامه بيش از ی

ماه از سوی خریدار ،وی موظ

تاریخ فسخ تعهدنا مه و براساس اعالميه فروشدده ظرف مدت حداک ر ی

اس

به ازا سمرویسهمای ارائمه شمده تما

هفته با وی تسویه حساب به عمل آورد .چدانچمه

فسخ تعهدنامه مدجر به وارد آوردن خسارت به فروشدده ردد ،خریدار موظ

به جتران آن به تشمخيص فروشمدده خواهمد

بود.
 -10-3با توجه به این که شارژ خریداری شده جه
تعهدنامه خریدار ،هزیده قابل بر ش

تأمين اعتتار به اپراتورهمای مربوطمه واریمز مم

نم باشد.

 -10-4در صورت فسخ تعهدنامه از سوی فروشدده ،وی موظ
حداک ر ظرف مدت ی

مردد ،بعمد از فسمخ

اس

متل پدل و شارژ حساب خریدار و تمام کاربران را

هفته باز رداند.

 – 10-5در صورت بهره مددی خریدار از تخفي

و شرای فستيوال در هدگا خرید و همچدين استفاده از سرویس ،امران

فسخ قرارداد وجود ندارد.
تبصره  -12قابل ذکر اس

باز ش

هزیده در صورت فسخ تعهدنامه از سوی فروشدده مدوط به رعای

از سوی خریدار م باشد.
مهر و امضاء خریدار
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بدمدهای تعهدناممه
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تاریخ……./…/… :
شماره قرارداد………………….. :

ماده  -11مالکيت اسناد و اطالعات محرمانه
طرفين مجاز نيستدد بدون کسب مجوز کتت از یردیگر ،اطالعات مربموط بمه انجما موضموع تعهدناممه را در اختيمار سمایر
اشخاص حقيق و یا حقوق قرار دهدد .التته اطالعات و ارقا فد که قتل از افشا در اختيار همگان بوده و یا امران کسمب
آن از مداب دیگری قابل ابتات باشد ،محرمانه تلق نم شود.

ماده  -12حل اختالف
کليه اختالفات مربوط به تفسير ،تعتير و یا اجرای موضوع تعهدنامه ،در ابتدا از طریق مذاکره نمایدد ان طمرفين انجما و در
صورت عد توافق توس هيأت مرکب از نمایدد ان خریدار /فروشدده و کارشداس مرض الطمرفين بررسم و رأی هيمأت
برای طرفين الز االجرا م باشد.
انتخاب کارشداس مرض الطرفين و یا حل و فصل موضوع ظرف مدت ی

در صورت عد توافق جه

مماه ،همر یم

از

طرفين م تواندد به مراج ذیصالح قانون مراجعه نمایدد.

ماده  -13حوادث قهریه و غيرمترقبه (فورس ماژور)
ا ر به علل خارج از حيطه اقتدار و اراده طرفين (از قتيل سيل ،زلزله ،جدگ و آتمشسموزی) انجما  ،اتمما و یما قسممت از
تعهدات موضوع این تعهدنامه ،امران پذیر نتاشد ،طرفين م بایس
تاریخ وقوع حوادث غيرمترقته نست

ضمن اعال کتت مراتب مزبور ظرف ممدت  15روز از

به تمدید یا اقاله تعهدنامه با طرف دیگر توافق نماید .ممادا کمه جهمات ممذکور اداممه

دارد ،عد انجا تعهدات که عرفا متأبر از حال

فوق م باشد ،تخل

از مفاد این تعهدنامه محسوب نم شود و هميچ یم

از طرفين حق هيچگونه ادعای مدجمله مطالته خسارت نخواهدد داش .
در صورت عد اعال و توافق فوق الذکر ظرف مهل
طرف دیگر برعهده متخل

تعيين شده کليه مسوولي ها و جتران هزیدمههما و خسمارات وارده بمه

از مفاد این ماده م باشد.
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تاریخ……./…/… :
شماره قرارداد………………….. :

ماده  -14حق واگذاري به غير
خریدار حق وا ذاری موضوع تعهدنامه را تح
ندارد .در غير این صورت مرل

هيچ عدوان و شرایط ولو به وکال

یا نمایدد

یا مشارک

و ...به غير را

به جتران خسارات و ضرر و زیانهای وارده طتق تشخيص فروشدده م باشد.

ماده  -15اقامتگاه قانوني طرفين
نشان طرفين همان اس

که در مقدمه تعهدنامه ذکر ردیده اس

و هر ی

از طرفين تعهد نمودند که تغييمرات احتممال ،

نشان خود را ظرف مدت دو هفته ق تل از تغييرات کتتا به اطالع دیگر برساندد ،در غير این صورت نشمان طمرفين از حيمو
ابالغ اوراق و اخطارها معتتر م باشد.

ماده  -16رفع مسئوليت
 -16-1سرویس ده این واحد جه
پرداخ

ارائه خدمات مدوط به سرویس ده اپراتورهای مربوطه مم باشمد .همچدمين هزیدمه

شده برای فعال سازی سامانه ،آبونمان ساليانه خطوط به صورت دائم نتوده و تا مدت زمان که سرویس از سم

اپراتورهای مربوطه به این مرکز ارائه داده م شود ،اعتتار خواهد داش .
 -16-2با توجه به این که شارژ خریداری شده جه
شارژ ،هزیده قابل بر ش

تأمين اعتتار به اپراتورهای مربوطمه واریمز مم

مردد ،بعمد از خریمد

نم باشد.

ماده  -17اختتاميه
این تعهدنامه از هر حيو تاب قوانين کشور جمهوری اسالم ایران م باشد.
این تعهدنامه شامل  17ماده 12 ،تتصره م باشد و در تاریخ … ……/…/در مشمهد در دو نسمخه تدظميم و بمه امضما طمرفين
تعهدنامه رسيده و هر ی

از نسخه آن به تدهای دارای اعتتار اس .کليه مفاد قرارداد تایپ شده و هر ونه حاشيه نویس در

قرارداد ،فاقد اعتتار م باشد.
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