بسمه تعالی

قرارداد پنل ارسال پیام کوتاه
طرفین قرارداد :
شرکت نیکو پیام آریا به شماره شناسه ملی ،10260646779به مدیریت آقای مهدی طرقی،به نشانی اصفهان خیابان
مولوی نرسیده به چهارراه پوریای ولی ساختمان پرتو واحد  4و شماره تلفن  30804733030و پست الکترونیک
 ، niko.payam@gmail.comکه از این پس با نام شرکت نام برده خواهد شد
و آموزشگاه :

کد ملی :

به مدیریت/نمایندگی :

به نشانی :
کدپستی :
تلفن ثابت :

و پست الکترونیکی :

تلفن همراه :

از این پس با نام کاربر نام برده خواهد شد.
نکته Password( :و  Usernameهمان اطالعات کاربری برای ورود به سامانه می باشد که باید یک نام با حروف التین باشد).
UserName :
Password:
ماده -1موضوع قرارداد:
واگذاری پنل سالیانه ارسال اس ام اس .
ماده  -2مدت قرارداد:
مدت این قرارداد از تاریخ انعقاد یک سال شمسی است که پس از آن در صورت پرداخت حق شارژ پنل قابل تمدید است .
ماده  -3مبلغ قرارداد:
 )0-8مبلغ  650,000ریال بابت خرید پنل ارسال اس ام اس مقدماتی %43(.تخفیف ویژه آموزشگاه ها)
 )0-3هزینه اس ام اس های ارسالی بر اساس تعرفه .
 )0-0مبلغ  8درصد مالیات بر ارزش افزوده از هزینه شارژ پنل کسر می گردد.
ماده  -4تعهدات کاربر :
 )4 -8کاربر در ارسال پیامهاي تجاري نبايد از  Headerهاي فريبنده جهت مخفي نمودن هويت فرستنده استفاده نمايد و
همچنین نبايد از عناوين موضوعي اشتباه يا گمراهكننده استفاده نمايد.
 )4-3چنانچه قانون براي فرستندگان پیامهاي ناخواسته در صورت عدم رضايت گیرندگان ،جريمههايي پیشبیني نمايد ،کاربر
متعهد به پرداخت جريمهها در صورت نقص قانون ميباشد.
 )4-0کاربر بايد محدوديتهاي شبكه و  SMS-Centerرا در ارائه سرويسها در نظر بگیرد.
 )4-4مسئولیت متن و محتواي پیامهاي ارسالي ،به عهده کاربر ميباشد .
 )4-5محتواي پیام 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 .
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ب – باعث تشويش اذهان عمومي نگردد .
پ – مخل نظم و آرامش حاكم بر جامعه نباشد .
ت – به اخالق حسنه حاكم بر جامعه آسیب نرساند .
ج -با سیاستهاي فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي كشور مغايرت نداشته باشد .
 ) 4-6در صورت هر گونه شکایت از سوی مشتریان و یا دریافت کنندگان اس ام اس مبنی بر کم فروشی  ،ایجاد مزاحمت و
 ...در مرحله اول تذکر و مسدود شدن موقت پنل و در صورت تکرار و یا هر گونه پیگیری و شکایت از سوی مشتریان پنل به
صورت دائمی قطع و کاربر موظف به جبران کلیه خسارت ها می باشد .
ماده -5تعهدات شرکت :
)5-8شرکت متعهد میگردد نسبت به راه اندازی سرویس مشتریان در کمترین زمان ممکن اقدام نماید .
 )5-3شرکت متعهد میگردد هرگونه تغییر در تعرفه ها و نرخ خدمات را به مشتریان ارائه دهد .
 )5-0شر کت متعهد می گردد در خصوص حفاظت از اطالعات وارد شده در سیستم توسط کاربر نهایت دقت و حسن امانت
داری را لحاظ نماید .
ماده - 6فسخ قرارداد:
 ) 6-8شرکت میتواند در صورت عدم پرداخت وجوه مشمول قرارداد دریافتی از مشترکین،قرارداد را فسخ نماید
ماده -7موارد اختالف :
د ر صورت بروز اختالف طرفین متعهد میشوند با برگزاری جلسه مشترک سعی درحل آن نمایند و در صورت عدم توافق رأی
داور مرضی الطرفین الزم االجرا خواهد بود .
ماده -8نسخ قرارداد :
این قرارداد در  0ماده ودر دو نسخه تهیه وتنظیم شده است که به امضای طرفین رسیده است و هرکدام حکم واحد دارد .

توضیحات:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….............................................................................................................................................

متقاضی

شرکت نیکو پیام آریا
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