قرارداد فروش سرویس ارزش افزوده پیام کوتاه ( صفحه اول )
ماده  -1طرفین قرارداد
که ازین پس خریدار خوانده میشود از یک طرف
به نمایندگی
این قرارداد بین
کگگه د گگد از ایگگن فروشگگنده ناموگگده مگگی شگگود از طگگرف دیاگگر ایگگو ان گگا ف ا وگگو گگا مو گگوع
و فروشگگهاه فـف گگن ب گ گ بگگه نماینگگدگی
قرارداد بر اساس شرایط و مقررات مشروح زیر من قد میگردد.
ماده  -2موضوع قرارداد
 -2-1اختصاص شماره م از اختصاص ی:
 -2-2فگگیمین سگگرورس ارزز افگگهوده ایگگو ارسگگال و دریافگگو زوگگا موفگگاه از طریگگر مرکگگه زوگگا ازرافور گگا فـفگگن مگراه طگگرف قگرارداد بگگا فروشگگنده بگگه صگگورت یگگک/دو
طرفه از خریدار به شبکه  GSMکشور و از شبکه  GSMکشور به خریدار.
 -2-3اختصگاص زنگ مگدیریو ارسگال و دریافگو زوگگا موفگاه بگا نگا ف گار
دریافو زوا موفاه.
ماده  -3مدت قرارداد
مدت اارا این قرارداد از فاریخ

/

 sms.webtooweb.irشگام ابهار گا و امنانگات :ارسگگال سگررا ارسگال بگه ت گداد زیگگاد و

 1311 /به مدت یک سال می باشد و از آن فاریخ از سو طرفین الز الااراسو.

ماده -4مبلغ کل قرارداد
 -4-1هینگه اابگگو :هینگگه راه انگداز و برقگرار سگگرورس زنگ
ریال می باشد.
مبـغ

ً
بگه مگراه شم گ گ گ گ گ گ گ گ گاره اختگ گ گ گ گ گ گ گصاص ی من گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گدرج در بنگگد  2-1مگ گ گ گ گ گ گ گ موعگ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گا

فبصره  :1بها ارائه خدمات ادید مازاد بر قرارداد او وه از امـه ارفقاء سرورس افهودن یا تغویر شماره اختصاص ی طگی صورفحاگا اداگانگه ا بگرا خریگدار
ارسال می گردد .بدیهی اسو برقرار خدمات مذمور منوط به زرداخو صورفحاا ارسالی و تاویه حاا با فروشنده اسو.
 -4-2هینه متغیر :هینه ارسال و دریافو زوا موفاه که ت رفه آن به شرح زیر اسو:
ا ف) ارسال ر صفحه زوا موفاه فارس ی ( 07ماراکتر)
) ارسال ر صفحه زوا موفاه انهـیس ی ( 167ماراکتر)
فبصره  :2در صورت تغویر در ت رفه ا مرفبط با مو وع قرارداد علی الخصگوص در ت رفگه گا ارسگال بگین ازرافور گا فـفگن مگراه ت رفگه گا ادیگد از فگاریخ
مصو و موردنظر ازرافور ا در قرارداد حا ر اعمال گردیده و به خریدار اعال خوا د شد.
ماده  -5نحوه پرداخت
 -5-1خریگگدار مو گگف بگگه زرداخگگو هینگگه اابگگو قگرارداد مو گگوع بنگگد  4-1پگگس از امضگگا قگرارداد مگگی باشگگد .بگگدیهی اسگگو قگرارداد پگگس از زرداخگگو مبـگگغ فگگو ا گگذکر
نافذ خوا د بود.
 -5-2هینه متغیر قرارداد مندرج در بند  4-2بایاو به صورت زیش خرید و قب از نواز به ارسال یا دریافو زوا زرداخو شود.
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( صفحه دو )
ماده  -6تعهدات خریدار
 -6-1خریدار م از به فروز فرافوک ارسال و دریافو به اشخاص اا ث نمی باشد .بدیهی اسو در صگورت احگراز فخـگف سگرورس خریگدار ق گا مگی گگردد و مانگده
اعتبار خریدار نهد فروشنده مان م یکن فـقی خوا د شد.
 -6-2خریگگدار فضگگمین م گگی نمایگگد اعتبگگار خری گگدار شگگده (کگگه ب گگه درخواس گو و فخصگگوا داده ش گگده) را فگگا زایگگان ای گگن ق گرارداد مصگگرف نمای گگد .بگگدیهی اسگگو پ گگس از
ً
انقضا فاریخ قرارداد اعتبار فخصوا داده شگده کگال اسگتفاده شگده فـقگی مگی گگردد .چنانچگه ایگن قگرارداد بگرا سگال د گد فمدیگد گگردد مانگده اعتبگار خریگدار بگه
دوره د د منتق خوا د شد.
 -6-3مائو وو متن و محتوا زوا
این ارفباط مصون و مبر می دارد.

ا ارسالی در راستا ان ا مو گوع قگرارداد بگه عیگده خریگدار مگی باشگد و خریگدار فروشگنده را از رگونگه ادعگا و شگنای ی در

 -6-4خریگگدار نبایگگد هاگگاو بگگه ارسگگال زوگگا گگا ف گگار ناخواسگگته بگگدون ر گگایو قبلگگی مخاطبگگان هگگاری اقگگدا کن گد و ماگگئو وو ارسگگال رگونگگه زوگگا ف گگار ب گرا
مخاطبین بدون ر ایو قبلی آن گا بگه عیگده خریگدار اسگو گذا اگگر قگانون بگرا فرسگگندگان زوگا گا ناخواسگته در صگورت عگد ر گایو گیرنگدگان اریمگه گاری
زیش بونی نماید خریدار مت ید به زرداخو اریمه در صورت نقض قانون می باشد.
 -6-5خریدار مو ف می گردد مـوه قوانین و مقررات مصو که ممکن اسو در آینده برا ارسال زوا
 -6-6چنانچه دریافو کننده زوا ناخواسته برا دریافو آن زوا

ا ناخواسته و ا گردد اارا نماید.

ا متحم زرداخو شارژ ( )Receiving Part Paysشود خریدار مت ید به ابران آن می باشد.

 -6-0خریدار م از به ارسال زوا به صورت ناشناس نمگی باشگد( .زوگا ناشگناس زوگامی اسگو کگه گیرنگده آن در زمگان دریافگو قگادر بگه شناسگاری ویگو فرسگگنده آن
نباشد ).خریدار مو ف اسگو ویگو شگخا ارسگال کننگده را اعگم از حقوقگی و حقگو ی احگراز نمایگد فگا در مواقگا گهو امنگان شناسگاری و م رفگی بگه مرااگا الیصگالح
واود داشته باشد.
ً
فبصره  :3مائو وو مـوه عواقب ارسال زوا ناشناس که نگو تا باعث وارد آمدن خاارت یگا اعمگال اریمگه از سگو ازرافور گا فـفگن مگراه یگا مرااگا قگانوهی بگه
فروشنده گردد به عیده و متواه خریدار اسو و فروشنده از این بابو مصون و مبر میباشد.
 -6-8خریدار در ارسال زوا
کننده استفاده کند.

ا ف ار نباید از  Headerا فریانده ایو مخفی نمودن ویو خود استفاده نماید .مچنین نباید از عناوین اشگباه و یا گمگراه

 -6-9محتوا زوا ارسالی می بایاو با ر یک از اصول زنج گانه زیر م ابقو داشه باشد.
ا ف) با اصول و مباهی دین اسال و قانون اساس ی امیور اسالمی ایران مغایرت نداشته و در فضاد نباشد.
) باعث تشورش اال ان عمومی ناردد.
پ) مخ نظم و آرامش حاکم بر اام ه نباشد.
ت) به اخال حانه حاکم بر اام ه آسیب نرساند.
ث) با سواسو ا فر نهی ااتماعی و اقتصاد کشور مغایرت نداشته باشد.
 -6-17خریدار مو ف به رعایو وابط استاندارد ا و دستورا م
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اری که از طرف فروشنده به و ابالغ می گردد می باشد.

( صفحه سو )
 -6-11خری گگدار مو گگف ب گگه رعای گگو ق گگوانین دو گگو ا کترونو گگک از قبو گ ق گگوانین امنی گگو اینترن گگو ق گگوانین سیا گگتم گگا اطالع گگاتی م گگام ووفر  PRSو ق گگوانین محرم گگانهی
اینترنو می باشد.
 -6-12فروشنده حر دارد در صورت هو و یا بنا به درخواسو مرااا قانوهی و بازرس ی م ابر وابط اقدا بگه آشگنار نمگودن زوگا گا و ماگدود نمگودن آن گا
قب از ارسال به مخاطبان نماید .در چنین موارد خریدار فروشنده را از رگونه ادعا و شنای ی مصون و مبر می دارد.
 -6-13در صورتی که به عـو بروز مشکالت یا شرایط بحراهی و یا از سو ازرافور ا فـفن مراه و یا مرااا الیصالح قانوهی
فروشنده م بور به و ا محدودیو اری در زماناند انتقال زوا و یا ق ا سگرورس خریگدار شگود خریگدار گمن زگذیرز شگرایط بگروز یافتگه مو گف بگه رعایگو
زماناند و شکوباری فا برقرار م دد سرورس ا می باشد.
ماده  -7تعهدات فروشنده
 -0-1فروشنده شماره اختصاص ی مندرج در بند  2-1را رو سرورس مندرج در بند  2-3فا زایان قرارداد در اختوار خریدار قرار خوا د داد.
 -0-2فروشنده مو ف به انتقال زوا موفاه ( )SMSاز طریر افصال به مرکه زوا ( )SMS Centerازرافور ا فـفن مراه طرف قرارداد فروشنده می باشد.
 -0-3صگگوانو از اطالعگگات مگگارور سگگرورس اعگگم از نگگا مگگارور و رمگگه عبگگور بگگه عیگگده خریگگدار مگگی باشگگد گگوکن در صگگورت کشگگف رگونگگه سگگوء اسگگتفاده از سگگرورس
خریگگدار فروشگگنده پگگس از دریافگگو درخواسگگو زوایگگر از سگگو خریگگدار خگگود را مو گگف بگگه بررس گ ی و ارائگگه اطالعگگات بدسگگو آمگگده از فگگرد یگگا اف گراد سگگوء اسگگتفاده
کننده ایو تاـوم به مرااا قانوهی می داند.
فبصگگره :4فروشگگنده مت ی گگد بگگه بررس گ ی عـ گ و نحگگوه سگگوء اس گگتفاده احتمگگالی از سگگرورس خری گگدار در حو گگه اختوگگارات خ گگود مگگی باشگگد و در ص گگورت نوگگاز بگگه رگون گگه
است ال یا زوایر از سایر سازمان ا و هاد ا اعم از مخابراتی قضاری و حفا ی مائو وو مـوه زوایر ا به عیده خریدار خوا د بود.
ماده  -8تعلیق قرارداد
 -8-1خریدار و یا فروشنده می فوانند با یک اعال کتبی به یکدیار در ر زماهی که رور تشخوا د ند (طی مگدت قگرارداد) و بگا رعایگو فاصگـه زمگاهی  15روزه
فما و یا بخش ی از ف ا وو خود را به حا و ت ـور درآورند.
ً
 -8-2طرفین قرارداد با دریافو اعالموه رسمی ت ـور فورا ان ا ت یدات را به حا و ت ـور در می آورند.
 -8-3بگگا ت ـوگگر ان گگا ت یگگدات فروشگگنده ایگگن حگگر را دارد کگگه درخواسگگو اب گران هینگگه گگاری را بنمایگگد کگگه فگگا قب گ از زمگگان ت ـوگگر ان گگا داده اسگگو و خریگگدار نی گ
مو ف اسو رف مدت یک فته هااو به زرداخو هینه ا مرووطه اقدا نماید.
 -8-4چنانچه ت ـور ان ا ت یدات بیش از یک ماه به طول بوان امد فروشنده این حر را خوا د داشو که قرارداد را فسخ نموده و فقط مانده اعتبگار خریگدار
را به و عودت د د.
 -8-5طرفین قرارداد با یک اعال کتبی  15روزه می فوانند ان ا ت یدات را از سر بایرند.
ماده  -1فسخ و خاتمه قرارداد
 -9-1پگس از افمگا دوره گگاران ی ر گایو در صگورت فسگگخ قگرارداد از سگو خریگدار و مو گف اسگگو بگه ازا سگرورس گا ارائگه شگگده فگا فگاریخ فسگخ قگرارداد بگگر
اساس اعالموه فروشنده با و تاویه حاا به عم بواورد .در
صورتی که فسخ قرارداد من ر به آوردن خاارت به فروشنده گردد خریدار مو ف به ابران آن خوا د بود.
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( صفحه چیار )
 -9-2در صگورت فسگخ قگرارداد از سگو فروشگگنده بگه اگه مگوارد شگگام بنگد  6-1فروشگنده مو گف اسگو هینگگه سگرورس گا ارائگه شگگده فگا فگاریخ فسگخ قگرارداد را
محاسبه کرده و ا با ی هینه سرورس را به انضما مانده اعتبار خریدار به و مراوع نماید.
 -9-3ر یک از طرفین با اعال قبلی یک ما ه م از به فسخ قرارداد می باشند به شرطی که نحوه فسخ مورد فوافر قرار گیرد.
ماده  -11تمدید قرارداد
 -17-1فمدید سرورس :هینه فمدید سرورس مندرج در بند  2-3برا سال ا د د م ادل چی درصد مبـغ روز سرورس مذمور می باشد.
 -17-2فمدیگگد شگگماره اختصاص گ ی :واگگگذار شگگماره( گگا ) اختصاص گ ی منگگدرج در بنگگد  2-1بگگه صگگورت دائمگگی اسگگو و مشگگمول هینگگه ا بگرا فمدیگگد زمگگان اسگگتفاده
نخوا د بود.
ماده  -11حل اختالف
مـوگگه اختالفگگات مروگگوط بگگه ففاگگیر و یگگا اا گرا مو گگوع ق گرارداد در ابتگگدا از طریگگر مگگذاکره و در صگگورت عگگد فوافگگر فوسگگط وئ گگی مرکگگب از نماینگگدگان خریگگدار و
فروشنده و یک مارشناس مرض ی ا رفین بررس ی و رأ وئو الز الاارا می باشد .در صورت عد فوافر ایو انتخا مارشناس مرض ی ا رفین و ح و فص
مو وع رف مدت یک ماه ر یک از طرفین می فوانند مو وع را به مرااا الیصالح قانوهی ارااع نمایند.
ماده  -12فورس ماژور
حوادث غیرمترقبه به وقوع حوادثی مانند سو ز ه ه طوفان آتش سوز و امثگا یم کگه ای گاد و دفگا آن خگارج از حو گه و اقتگدار اهاگان باشگد اطگال مگی گگردد.
در ص گ گورت حگ گدوث آن و یگگا بگ گ گ گ گروز حگ گمـه نگ گ گ گ گظامی بگگه ک گ گشور گ گ گ گ گر ی گ گ گ گ گک از ط گ گ گ گ گ گ گرف گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گین و یگگا کشگگور اری کگگه ف یی گ ات سگگرورس د گگی فروشگگنده در آن گگا ماگگتقر
اسو می بایاو من اعال مرافب مهوور به طرف دیار رف مدت  15روز از فاریخ وقوع حوادث الکر شده هااو به فمدید یا فسخ قرارداد فوافر نماید.
در حا و فورس ماژور وچ یک از طرفین حر وچ گونه ادعاری هااو به یکدیار نخوا نگد داشگو .در صگورت عگد اعگال و فوافگر فگو ا گذکر گرف مگدت ت وگین
شده مـوه مائو وو ا و ابران هینه ا و خاارات وارده بر طرف دیار به عیده متخـف از این ماده می باشد.
ماده  -13مالکیت اسناد و اطالعات محرمانه
طگرفین م گاز نیاگگند بگدون کاگب م گوز کتبگی از یکگدیار اطالعگات مروگوط بگه ان گا مو گوع قگرارداد یگا گر گونگه محتگوا و م ـبگی کگه بگه نحگو از انحگاء بگه طگرف
دیار ت ـر دارد در اختوار سایر اشخاص حقوقی و یا حقو ی قرار د ند.
فبصره  :5این ت ید ماتمر بوده و با افما این قرارداد به زایان نمی رسد در غیر این صورت متخـف مو ف به ابران خاارت وارده به طرف دیار می باشد.
ماده  -14نشانی طرفین
هشاهی فروشنده :سار – خوابان فردوس ی – ابتدا موچه ابوریحان ساختمان موالد طبقه 2
فـفن پشتیباهی79111551195 :
فـفن فروز71512259895 :

هشاهی خریدار:

فـفن مراه:
پاو ا کترونونی:

فـفن اابو:

کدپا ی:

ماده  -15قوانین حاکم بر قرارداد
این قرارداد از ر حوث فادا قوانین دو و امیور اسالمی ایران می باشد.
این قرارداد در دو هسخه  15ماده و  5فبصره فنظوم شده و الی مـوه صفحات آن به امضا طرفین رسوده و مـوه هسخ آن اعتبار واحد دارند.
-
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