رشایط و ضوابط
جهت اطالع شما همراهان ،رشایط و مقررات استفاده از شویسها بر روی سایت قرار داده شده است .در هر زمان با
تغییات در این
تغییات رشایط مطلع گردید .اگر چه سیع یمشود تا هرگونه ر
مراجعه به این صفحه یمتوانید از آخرین ر
ر
ر
رشایط را از روشهای مختلف (مانند پست الکیونیک) به اطالع شما برسانیم ،ویل مسئولیت اطالع مداوم از مفاد شایط
و ضوابط بر عهده شما خواهد بود و تاکیدا خواهشمندیم قبل از تایید این توافق نامه بند ها و تبرصه های زیر را حتما
مطالعه فرمایید.
تعاریف :
حقیق یا ح ر
ر
ر
قوق اقدام به خرید و پرداخت هزینه شویس یا خدمات یم نماید.
مشیک:کیس است که به عنوان شخص
رشکت :ارائه کننده خدمات.
ثبت ،نرم افزاری ،طرایح سایت و ی
شویس :عبارت است از کلیه خدمات ر
فت وارتبایط قابل ارائه توسط رشکت.
ی
پشتیبان وحساب کاربری قراردارد.
پورتال :درگایه که درآن اطالعات کامل رشکت ،نحوه خرید ،سامانه های
ی
تعرفه :فهرست کامل شویس های قابل ارائه همراه با ویژگ ها ومحدودیتها وقیمتها به نحوی که خریدارکامال آگاه گردد.
تحویل خدمات :ارائه شناسه یا کلمه عبور استفاده از شویسهای خریداری شده ویا اعالم انجام سایر خدمات مانند طرایح
سایت بر اساس فاکتور یا قرارداد ر ی
بی خریدار رشکت
کاربر وب سایت :کلیه اشخایص که از شاش دنیا وب سایت خریدار را مشاهده و مرور یم کنند.
دردسیس بودن عمویم شور در شبکه ر
ر
اینینت در حداقل  ۲نقطه مختلف از دنیا بسته به شویسهای
باال بودن شور:
ی
مختلق روی یک شور قراردارد .
ن
طرفی قرارداد :
مابی رشكت آتیه ارتباط کیش (سهایم خاص) به شماره ثبت  12242كه در این توافقنامه “مرکز داده ر ی
این توافقنامه ر ی
مبی”
“شکت” نامیده یمشود از یك طرف ،و از طرف دیگر ر
یا ر
ری
جانشی) كه در این
مشیک (یا قیم ،وكیل ،نماینده ،وارث و یا
ر
“مشیك” یا “خریدار” نامیده یمشود ،تنظیم شده و قابل اجرا و استناد یمباشد.
توافقنامه
ورود به پورتال ،خرید و یا استفاده از هریک از خدمات مرکز داده م ر ی
بی چه به طور رایگان و یا در قبال دریافت وجه ارائه
شده باشد و یا انجام هرگونه معامله ،تعامل و یا تراکنش با رشکت و تمایم پیمانكاران ،نمایندگان ،كارمندان ،مدیران،
سهامداران ،وابستگان و تمایم زیرمجموعههای رشکت آتیه ارتباط کیش ،مستلزم پذیرش تمایم بخشهای این توافقنامه
ر
صورن که ر
مشیک با تمام یا ر
ری
قوانی موافقت ندارد ،یمبایست ضمن اطالع به رشکت ،کلیه خدمات
بخیس از این
بوده و در
غی رایگان با رشکت و حساب کاربری خود را لغو کرده و استفاده ننماید.
و محصوالت رایگان و ر
ر
مشتک
احراز هویت
کتت نماینده جدیددر آینده بر عهده خریدار بوده و
اگر کیس به عنوان نماینده خریدار اقدام به خرید نماید .وظیفه اعالم ی
ر
ر
ر
ومسئولیت خریدار نخواهد داشت
مالکیت
مسئولیت نسبت به حقوق وعملکرد
کتت
رشکت در صورت عدم دریافت اعالم ی
.

ی
قانون خریداران ر
ر
کت
محیم کلیه خریداران موظف به ارائه اطالعات
برای حفظ حقوق
کت شناسنامه ی
هویت خود شامل ی
ر
ر
تغییات به رشکت یم
کت روزنامه رسیم آخرین ر
کارت میل برای اشخاص حقیق ودرخواست شخص حقوق همراه با ی
ر
باشند.در صورتیکه رشکت در هنگام تکمیل فرآیند خرید وبه جهت تسهیل وترسی ع اموروخریدار اقدام به دریافت وکنیل
این مدارک ننماید پس از آن حق دریافت این مدارک همواره برای رشکت محفوظ بوده وبا عدم ارائه مدارک در زمان مقرر
مالکیت خریدار ی
ر
ملیع محسوب یم شودوضمنا عواقب اعالم ناصحیح اطالعات مستقیما بر عهده
توسط رشکت حقوق
مسئولیت در قبال ر
ر
کنیل صحت امضاﺀ خریداران ونمایندگان آنها ندارد.
خریدار خواهد بود .رشکت

ر
هویت ارائه شده و آدرسها وشماره تماس و امثالهم صحیح یم باشد .رشکت حق
خریدار اذعان یم نماید که کلیه اطالعات
دارد هر زمان که نیاز به ر
ر
کنیل این اطالعات داشته تصویر برابر اصل این اطالعات را از کاربر دریافت نماید .شکت حق دارد
تا تکمیل اطالعات صحیح و مستند نسبت به تعلیق شویس اقدام نماید.
ی
تنهان یم باشد.
کلیه مسئولیتها و حقوق ومالکیت مرتبط بر عهده خریدارویا نماینده خریدار هریک به
مشیی در راستای کاهش هزینه ویا بهبود ی
در صورتیکه به درخواست ر
کیق خدمات نگهداری و تمدید  ،اگر به جای
مشخصات خریدار مشخصات رشکت ثبت شده باشد همچنان کلیه مالکیت حقوق و مسئولیتها بر عهده خریدار خواهد
بود.
ایمت حاصل ،ر
مسئولیت نسبت به ضعف ی
ر
ناش ازنرم افزارها و  applicationویا برنامه های مورد استفاده و طرایح
رشکت
سایت متفرقه خریدار ندارد.
ر
مسئولیت نسبت به امنیت تبادل داده ما ر ی
بی خریدار وشورهای خود ندارد.
رشکت
ر
مسئولیت نسبت به در اختیار اشخاص ثالث ر ی
گرفی کلمه عبور شویسهای خریدار ندارد.
رشکت
ی
ری
همچنی آنرا در
رشکت موظف به رعایت محرمانگ کلیه داده ها و نرم افزارهای موجود در شویس خریدار یم باشد و
اختیار اشخاص ثالث قرار نخواهد داد.
رشکت نهایت اقدامات ممکن خود را برای باالترین سطح امنیت مقدور برای حساب آنالین خریداران انجام یم دهد از ی
اییو
ر
مسئولیت نسبت به اموری که در حیطه مسئولیت خریدار از لحاظ نگهداری امنیت حساب خود یم باشد ندارد.
یک نسخه از کلیه اطالعات و داده پیام شخیص خریداران که بدوا در هنگام عقد قرارداد از ناحیه خریداران به رشکت
ذخیه یم گردد تا در موقع لزوم در امور جاری رشکت از آن اطالعات استفاده گردد و
تحویل یم شود در پرتال داخیل رشکت ر
گذاشی اطالعات ولو به رشکت یا به ر
ی
تکلیق را برای رشکت ی
ری
مشیی صاحب اطالعات
مبت بر دراختیار
ذخیه اطالعات فوق
ر
ر
ذخیه سازی را به شکت یم دهد.
ایجاد نیم نماید.خریدار ضمن اطالع از این موضوع اجازه این ر
تغیتات مالکیت
دامیت فقط با ارسال رونوشت درخواست این تغیی امکان پذیر است  .برای ر
ی
مشییان
تغییات مالکیت هر شویس یا
ر
ر
ر
ر
ر
ر
تغیی بر روی شبرگ شکت نوشته شده و
حقیق رونوشت اسکن کارت میل و برای مشییان حقوق میبایست درخواست ر
تغییی در مالکیت یک شویس یا دامنه مالک قبیل یا نماینده قبیل که
توسط مدیرعامل مهر و امضا شده باشد  .برای هر ر
نام او بر روی صورت حساب خرید اولیه ذکر شده میبایست رونوشت این مدارک را از طریق فاکس یا ارسال رونوشت
اسکن شده از داخل پنل کاربری برای واحد بازر ی
گان و فروش ارسال نمایند  .بدیهیست در صورت بروز هر گونه شک یا

ی
تغیی مالکیت با درخواست دهنده هماهنگ های الزم
مغایرت در مدارک رشکت مختار خواهد بود تا از طریق دیگری جهت ر
را به عمل آورد.
زمان که اطالعات ی
رشکت در راستای حفظ حقوق خریداران خود حق دارد تا ی
کاق در خصوص موارد شبهه ر ی
انگی ندارد
تغیی مالکیت یک شویس صورت ندهد.
اقدایم برای ر
اطالعات صحیح
ر
ر
مشیك موافقت یمنماید كه با به روز نمودن اطالعات خود هنگام استفاده از خدمات  ،اطالعات صحیح در اختیار شکت
مشیك از اطالعات ارائه شده توسط ر
قرار دهد و رشکت برای برقراری هرگونه ارتباط با ر
مشیك استفاده نماید .چنانچه
ر
اطالعان كه ر
مشیک ارائه یمدهد نادرست ،مبهم یا ناقص باشد و یا وب رمز شبهه مستدیل در مورد نادرست بودن ،مبهم
بودن ،ناقص بودن و یا دقیق نبودن اطالعات داشته باشد ،رشکت به صالحدید خود مجاز خواهد بود خدمات ر
مشیك را
قطع و حساب وی را مسدود نماید.

امنیت ومحرمانگ:
ر
امنیت خود مسئول حفظ امنیت پایه شویس های خود یم باشد.
تدابی
رشکت با ر
تغیتات تعرفه:
ری
تغیی در شویس فعیل خود موظف به
تغیی تعرفه
درحی استفاده از شویس ،خریدار در صورت تمایل به ر
در صورت ر
رعایت قیمتهای جدید خواهد بود.
ر
هزینه های کارشناش رنیوی ی
خدمان که درهنگام استفاده از یک شویس اولیه خریداری شده مورد نیاز واقع
فت ویا سایر
یم گردد تابع تعرفه روز درخواست جدید خریدار یم باشد.
ارتقاﺀ شویس ی ی
گید .هزینه خریدار معادل تفاضل هزینه دوشویس یم
میبان از یک شویس به شویس باالتر انجام یم ر
ر
ر
تغیی در مدت
باشد  .در صورتیکه کمی از  ۶ماه از زمان خرید شویس گذشته باشد فرآیند ارتقاﺀ به روش فوق بدون ر
شویس دیه انجام یم گردد.
کمی از ۶ماه به پایان آن زمان ر
هرگاه شوییس که ر
باق است ارتقاﺀ یابد این کار از طریق یکسال تمدید شویس ارتقاﺀ یافته
انجام شده و معادل نسبت ماههای کامل باقیمانده شویس قبیل تا پایان شویس به دوره یکساله از هزینه شویس اولیه
خریدار از صورت حساب یکساله شویس جدید کرس یم گردد.
شویسهای خریدار تنها ارتقاﺀ یافته ی ی
وتیل داده نیم شود.
تغییات تعرفه از طریق وب سایت منعکس شده وخریدار موظف به تابعیت از آن یم باشد مگر اینکه پیش فاکتور مهلت
ر
تغییات تعرفه برای وی صادر گشته باشد.
داری در اختیار باشد که قبل از ر
تغیتات ن
فن:
تغییات الزم که
خی نامه به آدرس  Emailکاربر برای ر
رشکت با اعالم قبیل یک روزتا یک ماه قبل از طریق وب سایت ویا ی
تغییات ی
فت  ،سخت افزاری  ،نرم افزاری وشبکه ای را دارد وخریدار موظف
تاثی قرار یم دهد حق ر
شویس خریدار را تحت ر
است در استفاده از شویس خود را با این تغییات سازگار نماید.هرگاه به دلیل موارد فورس ماژور رشکت امکان اطالع رسانی
ر

ی
ر
را از دست بدهد ویا فوریتهای ی
تغییات نخواهد
فت وی را ناچار به این امر نماید
مسئولیت برای اطالع رسان زمان ونحوه ر
داشت ضمناخریدار به رشکت وکالت یم دهد تا درزمان مورد نیاز در جهت بهبود سطح ی
کیق شویس اقدام به انجام
می ی
فعالیتهای سخت افزاری و نرم افزاری روی شورهای اختصایص و شویسهای ر ی
بان آن نماید.
منابع شور
هر شوییس که بیش از حد متعارف از منابع شور(مانندHDD ،Ram ، CPUو پهنای باند یا شبکه)استفاده کند متوقف
خواهد شد و کاربر موظف خواهد بود ر ی
میان مرصف شویس خود را از منابع شور تا حد استاندارد کاهش دهد یا شویس
خود را به سایر شویسهای متناسب با ر ی
میان مرصف خود ارتقا دهد تا شویس کاربر مجدد فعال گردد .رشکت بسته به
رشایط شور ر ی
تعیی کننده حدود متعارف استفاده از منابع شور خواهد بود به این صورت که هیچگاه شویس کاربر نباید
ری
باعث ایجاد اختالل در شور و یا ایجاد کندی و یا کاهش کیفیت شویس کاربران دیگر بر روی آن شور گردد.
همچنی هر
وب سایت یا شوییس که موجب اختالل در کار یان و یا شعت شور یا شبکه شود تا زمان رفع این مورد متوقف خواهد شد.
رشکت در ی
بعیص موارد این موضوع را با اخطار قبیل انجام یمدهد تا شویس کاربر متوقف نگردد اما در مواردی که این
موضوع باعث ایجاد اختالل در شور و یا کاهش کیفیت و یا شعت شویس کاربران دیگر موجود بر روی آن شور گردد
رشکت بدون اخطار قبیل شویس کاربر را برای مدت زمان الزم که میتواند چندین ساعت باشد متوقف خواهد نمود و
سپس بنا به تشخیص ممکن است اخطارهای الزم را برای کاربر ارسال نماید تا کاربر نسبت به رفع مشکل وب سایت خود
میان مرصف و سایر پار ر
اقدام نماید .ضمنا ،مالک تشخیص ر ی
امیهای ی
فت ،گزارشات سامانههای نظارت و پایش خدمات
رشکت یمباشد.
فعالیتهای غت مجاز خریدار :
تخیط از هر یک از رشایط درج شده در ذیل موجب تعلیق شویس یم شود .رشکت تنها تشخیص دهنده تخیط از رشایط
مندرج یم باشد .رشکت حق قطع شویس بدون هیچ اخطار قبیل و یا اجتناب از شویس دیه را برای خود محفوظ یم
ر
دارد .ی
زمان که رشکت از تخیط یک ر
مشیک از رشایط مندرج اطالع پیدا یم کند نسبت به بررش ی
حقوق موضوع
فت و یا
جلوگیی از ادامه تخلف شویس خریدار به صورت موقت قطع گردد .پس
اقدام خواهد کرد در این زمان ممکن است برای
ر
ری
همچنی
از تکمیل بررش ها رشکت بسته به نوع تخلف مجاز به محدودسازی ،تعلیق یا قطع شویس خایط خواهد بود
ی
قانون متخلف را ر ی
نی برای خود محفوظ یم دارد .هر گونه عمیل که در اینجا به آن اشاره
رشکت در صورت لزوم حق پیگرد
گیی شورها خالف باشد ر ی
ری
نی تخلف از
نشده باشد ویل از نظر
قوانی جاری کشور جمهوری اسالیم ایران یا کشور محل قرار ر
ر
ر
رشایط خدمات محسوب یم گردد .شکت هیچگونه وجیه به خریدار متخلف از شایط خدمات تحت هر عنوان مانند
ری
ادعای خسارت یا هزینه مدت باقیمانده شویس پرداخت نخواهد نمود.
همچنی خریدار متخلف در موارد ذیل مسئول
جیان خسارت وارده به رشکت خواهد بود من جمله:
ی
کت رایت ایران و ر ی
بی الملیل.
استفاده از نرم افزارها ی بدون رعایت حق ی
نصب ویا استفاده برنامه ای که موجب اختالل در عملکرد شور گردد.
ارسال فایلهای با پسوند  vbs, exe , com , batو امثالهم بر روی شور ممنوع یم باشد و در صورت وجود این فایلها
بدون اخطار از فضای کاربر حذف یم شود و با خریدار بر طبق قانون برخورد یم گردد
کاربر مجاز به استفاده از کدهای مخرب مانند انواع ویروسها و یا سورس های که به موجب آن اقدام به پخش فایل در
شور شود نیم باشد.
ر
ر
دیگرشکت وسایر خریداران گردد.
نگارش که موجب نفوذ به شویس وسایر شویسهای
استفاده از برنامه های ضعیف

وجود فایلهای حاوی ویروس عمدا ویا سهوا در فضای شویس مورد خریداری
کت رایت طرایح سایت فراکارانت
حذف ی
ارسال هرزنامه )  (Spamعمدا ویا سهوا( مالک ،گزارش  Spam copیا سایتهای مشابه و یا بررش تیم ی
فت رشکت یم
حت اگر از شویس میل شویس دهنده ی
باشد ) ر
ثالت استفاده شده باشد.
می ی
فت رشکت و یا  IDCکه شور ر ی
گزارش ی
بان در آن یم باشد نسبت به انجام اعمال مغایر قانون رشکت.
باشد(حداکی  ۳۰۰ایمیل در روز در فواصل ی
ی
زمان باالی ۱
کاربر مجاز به ارسال ایمیل بصورت دسته ای و تعداد باال نیم
دقیقه ).
عدم رعایت قانون جرائم رایانه ای جمهوری اسالیم ایران (خریدار موظف به کسب اطالع کامل در مورد این قانون یم
باشد)
انجام فعالیتها ین به هر شکل موجب اختالل در ارائه خدمات رشکت به خریدار و یا سایر خریداران گردد.
استفاده از شویس جهت ایجاد اختالل و یا نفوذ در سیستمهای اشخاص ثالث.
راه اندازیmail server Open relay.
عدم رعایت محدوده استفاده از منابع تخصیص یافته.
تهدید علیه رشکت
ی
چنانچه استفاده مستقیم و یا غیمستقیم ر
قانون مستقیم و یا
مشیك از خدمات رشکت منجر به اقدام و یا تهدید
ر
ر
ر
ر
ی
غیمستقیم علیه رشکت ،رشكتهای وابسته و یا شكا گردد ،شکت مجاز خواهد بود بدون در نظر گرفی نتیجه این
ر
اقدامات به ادامه شویسدیه به ر
مشیك خود خاتمه دهد.
مسئولیت خریدار و رشایط قطع شویس بدون اطالع قبیل:
ری
قوانی رشکت و جمهوری اسالیم ایران را رعایت نماید .درصورت عدم رعایت ،رشکت حق
خریدارموظف است که کلیه
ی
جیان کلیه خسارات
قطع شویس موقت یا دائم و پیگرد قانون ودریافت خسارت از خریدار را دارد.وخریدار موظف به ی
ری
همچنی هیچ وجیه بابت فسخ شویس ویا ایام باقیمانده شویس یا خسارت وارده به
وهزینه وارده بر رشکت یم باشد
خریدار متخلف پرداخت نخواهد شد.
ری
قوانی که مستقیما به نحوه استفاده از شویس بریم گردد که با پایان شویس به پایان یم رسد.
غی از آن دسته از
به ر
ر
ری
ری
قوانی عمویم وحقوق رشکت خرید خواهد بود.
قوانی پابرجا بوده وخریدار همواره موظف به رعایت
بندهای دیگر
کلیه مسئولیتهای عدم استفاده صحیح خریدار از شویس خریداری شده با وی یم باشد و رشکت تنها مسئول ارائه شویس
استاندارد و بر اساس تعهدات ی
فت اعالم شده در پالنهای خود یم باشد.
قطع خدمات در رشایط خاص بدون اطالع قبیل :
در صورت رعایت ننمودن هر کدام از موارد فوق رشکت این اختیار را به خود میدهد تا بدون اطالع قبیل شویس یا
شویسهای دارای اشکال را قطع و خریدار موظف به پرداخت کلیه هزینه ها شامل(خسارات  ،وصیل مجدد  )...میباشد.

تحویل خدمات
نحوه تحویل:
پس از پرداخت سفارش توسط خریدار ،با آماده تحویل شدن شویس خریداری شده ،مراتب از طریق ایمیل مندرج در
پروفایل ویا فاکتور به خریدار اطالع داده یم شود .عدم ر
دسیش خریدار به آدرس ایمیل مانع تحویل محسوب شدن
شویس نیم گردد.
خریدار در صورتیکه در بازه ی
ی
ی
حداکی 24ساعت پس از
حداکی زمان تحویل ایمیل مذکوررا دریافت ننماید موظف است
زمان
پایان زمان تحویل مجاز بصورت کتت وبا امضا ذیل نامه ،مراتب را به روابط عمویم یا ر
دفی مدیر عامل رشکت اعالم نماید.
ی
فت ویا محدودیتها رشکت ناچار به تحویل پس از حد ی
در صورت بروز رشایط ویژه ای ی
اکی زمان تحویل سفارش گردد مجاز
ی
حداکی زمان تحویل مجازشویس تا 3برابر خواهد بود.
به افزایش
خریدار حق درخواست لغو شویس خریداری شده تحویل نشده را تا قبل  48ساعت نخواهد داشت.
ر
مسئولیت در قبال عدم استفاده خریدار از شویس خریداری شده وتحویل شده ندارد.
رشکت
شویسهای مرتبط با دامنه ای که در محل رشکت ثبت ویا تمدید نشده اند ونزد ثبت کننده دیگری یم باشند در هنگام
پرداخت فاکتور تحویل شده فرض یم گردند.
شویسهای طرایح سایت با تسویه حساب فاکتور یا امضا صورت جلسه نحویل طرایح سایت یا اتمام زمان اظهار نظر
کارفرما یا خریدار طرایح سایت یا نماینده اش
ی
حداکی زمان تحویل:
ی
حداکی زمان تحویل برای شویسها رشکت که با عنایت به رشایط عمویم کشور وبا فرض بدترین حاالت ممکن است به
رشح ذیل است.
شور اختصایص ۷روز تا  ۶۰روز کاری
خرید نرم افزار ی
خاریح ۷روز تا  ۹۰روز کاری
می ی
نرم افزار  Easypageاز  ۲روز تا ۴روز کاری در شورهای ر ی
بان رشکت (نصب در محل دیگر بصورت ریموت ۴روز پس از
تحویل فضای استاندارد به نماینده رشکت)
ثبت دامنه ۲روز کاری
می ی
شویس ر ی
بان ۲روز کاری
طرایح سایت دو برابر زمان خالص انجام پروژه طرایح سایت پ
ر
ی
کتت با امضا ذیل نامه به
در صورت عدم انجام سفارش در محدوده حداکی زمان تعریف شده مشیی موظف به اعالم ی
مراتب روابط عمویم و یا ر
دفی مدیرعامل رشکت با دریافت رسید ارسال یم باشد
پس از ثبت دامنه و ارائه شناسه وکلمه عبور ر
ر
مسئولیت نسبت به آن دامنه نخواهد
کنیل پانل آن به خریدار رشکت هیچ
داشت.
تطابق با سفارش

در صورت وجود هرگونه مغایرت شویس ارائه شده به خریدار با مشخصات شویس در فاکتور خریدار موظف است
ی
حداکی ظرف مدت یک هفته از تاری خ فاکتور به رشکت اعالم نموده و رشکت موظف است مراتب اصالح را در
مراتب را
ر
غی اینصورت مسئولیت شکت رصفا محدود به اصالح شویس پس از تاری خ اعالم خریدار و
اشع وقت به عمل آورد در ر
ر
فقط تا پایان زمان شویس در فاکتور یم باشد وزمان شویس دیه افزاییس نخواهد یافت.
رشایط شویس خریداری شده در فاکتور دیجیتایل در حساب کاربر یا برگه فاکتور کاغذی وی درج شده ر
وشایط فاکتور
ری
کتت یا شفایه قبل یم گردد.
وقوانی رشکت جایگزین کلیه توافقات ومذاکرات ی
ر
تغیی در سفارش خود را داشته باشد میتواند با واحد فروش برای صدور
چنانچه مشیک پس از پرداخت سفارش قصد ر
تغیی سفارش صادر نماید.
تغیی نام و ر
صورتحساب بابت هزینه های ر
فت هر سفارش در در بخش مربوط به تعاریف سفارش و مشخصات و امکانات ی
نحوه ارائه و تحویل ی
فت درج شده است و
ر
مشیک به هیچ عنوان نمیتواند پس از خرید برداشت شخیص خود را از سفارش داده شده برای انجام سفارش در نظر
بگید.
ر
فت ذکر شده  ،لذا ر
فت هر سفارش بطور کامل در بخش تعرفه ها و مشخصات ی
مشخصات ی
مشی ر ی
کی فقط نوع دریافت
خدمات با سبک و شیوه رشکت را با هیچ رشکت ارائه دهنده خدمات مقایسه ننمایند تا ارائه خدمات با سبک مرکز داده
مبی با کیفیت باالتری به ر
مشی ر ی
ری
کی انجام شود.
محتوا :
مسئولیتهای محتوای درج شده در شویس ر ی
تامی شدۀ خریدار ویا متصل به دامنه خریداری شده از رشکت تماما بر عهده
ر
مشیک است  .ر
حت در مواردی که طرایح سایت هم بر عهده رشکت باشد این مسئولیت شامل موارد تخلف عمد وسهو
ویا مواردی که توسط اشخاص ثالث ر ی
نی انجام یم پذیرد خواهد بود.
ی
وجزن
جیان کلیه خسارات وهزینه های مادی ومعنوی کیل
در صورت عدم رعایت قانون جرائم رایانه ای در مبحث محتوا ی
ی
پاسخگون به مراجع ذیصالح بر عهده خریدار خواهد بود.
وارد بر رشکت در
خریدار حق استفاده از محتوای اشخاص ثالث را بدون کسب رضایت ایشان ندارد ودر صورت اعالم این اشخاص به
ی
رشکت وارائه مدارک مثبت قابل قبول برای رشکت حق قطع فوری شویس تا رسیدگ کامل برای رشکت محفوظ بوده
وشکت بر عهده ر
جیان کلیه خسارات وارد بر اشخاص ثالث ر
مشیک است.
ومسئولیت ی
 رشکت برطبق قانون موظف است در صورت برخورد با موارد مجرمانه نسبت به انسداد شویسها واقامه دعوا وارائهی
اطالعات ر
قضان اقدام
مشیگ که محتوای مجرمانه در شویس خود ویا در شویس متصل به دامنه خود را دارد به مراجع
نماید.
ری
وغیقابل استنداد،کاله
اهانت به هرشخص ،گروه ،سازمان ،قوم یا کشور ،انتشار اکاذیب علیه دیگران ،ادعاهایدروغی ر
ر
وهمچنیی
ی
قوانی ایران
غی مجاز در
برداری اینی رنت ویا هرگونه عامیل که موجب فریب بازدیدکنندگان شود وفعالیتهای ر
ر
ر
ر
جیان خسارت وهزینه های
گیی شورهای شویس مشیک به هر شکل ممنوع بوده وخریدار موظف به ی
کشور محل قرار ر
ر
مادی ومعنوی وارد بر شکت واشخاص ثالث خواهد بود.
ی
قانون استفاده گردد .انتقال ،نگهداری یا انتشار هر گونه اطالعات یا داده
شویسهای رشکت یم بایست در جهت مقاصد
که مخالف هر قانون اجر یان باشد یا مستقیما به تخلف از قانون خایص کمک کند ممنوع است .این مورد یم تواند شامل
موارد زیر باشد (البته محدود به موارد زیر نیست)

کت رایت بدون مجوز
•قرار دادن هرگونه داده تحت پوشش قانون ی
غی مجاز از عالئم تجاری دیگران
•استفاده ر
غی مجاز از لوگو های دیگران
•استفاده ر
غی مجاز از پوسته های طرایح سایت دیگران
•استفاده ر
•هرگونه تخلف از قانون جرایم رایانه ای ایران
•اهانت به هر شخص ،گروه ،سازمان ،قوم یا کشور
•انتشار اکاذیب علیه دیگران
•کاله برداری های ر
اینی رنت و هرگونه عامیل که موجب فریب بازدیدکنندگان شود
•سایتهای فعال در زمینه  HYIPویا دارای سیستم هریم
ری
قوانی جاری ایران و کشوری که شورها در آن قرار دارد
غی مجاز طبق
•فروش یا تبلیغ هرگونه کاال یا خدمات ر
•سایتهای مرتبط یا حایم گروههای شناخته شده تروریست ر ی
بی الملیل
•استفاده از شویس های رشکت برای نگهداری ،ارسال ،نمایش ،انتقال ،تبلیغ یا هر عمل مشابه بر روی داده های مرتبط
با مسائل جنیس به هر شکل
مسئولیت محتوای درج شده در شویس ر ی
تامی شده خریدار ویا متصل به دامنه خریداری شده از رشکت تماما بر عهده
خریدار است  .این مسئولیت شامل موارد تخلف عمد وسهو ویا مواردی که توسط اشخاص ثالث ر ی
نی انجام یم پذیرد
خواهد بود.
ی
وجزن وارد بر رشکت در
جیان کلیه خسارات وهزینه های مادی ومعنوی کیل
در صورت عدم رعایت قانون جرائم رایانه ای ی
ی
پاسخگون به مراجع ذیصالح بر عهده خریدار خواهد بود.
رشکت برطبق قانون موظف است در صورت برخورد با موارد مجرمانه نسبت به انسداد شویسها واقامه دعوا وارائه
ی
قضان اقدام
اطالعات خریدار که محتوای مجرمانه در شویس خود ویا در شویس متصل به دامنه خود را دارد به مراجع
نماید.
مالكیت معنوی
ر
ی
مبی متعلق به شکت آتیه ارتباط کیش
كلیه حقوق و منافع محصوالت و خدمات مربوط به مالكیت معنوی مرکز داده ر
است .ر
مشیك موافقت یمكند كه هیچ سود یا امتیازی در این مالكیت معنوی به وی منتقل نیمشود و متعهد یمشود كه
ر
درخواست درباره سود خدمات و محصوالت نخواهد كرد.
هیچ گونه ادعا و
ر
مشیك درك و موافقت یمكند كه كلیه محتویات و موارد موجود در این موافقتنامه ،سایر رویههای وب سایت مرکز داده
قوانی مختلف حق ر
ری
ری
ری
نرس ،حق امتیاز و عالمت تجاری در جمهوری
قوانی مالكیت تحت حفاظت
مبی مانند سایر حقوق و
ً
مبی صادر كننده امتیاز آن رصیحا تمایم حقوق مربوط به ر ی
اسالیم ایران یمباشد و مرکز داده ر ی
چنی مواردی را برای خود
همچنی ر
ری
مشیك درك و موافقت نموده است كه از هرگونه استفاده از بندهای رشح داده شده در باال به
محفوظ یمدارد،
ر
ر
ر
ی
كتت از شکت یا صادركننده امتیاز آن منع شده است .هیچ گونه امتیاز یا حق تحت
هر نحو بدون داشی اجازه رصی ح ی

ر
خدمان یا حق مالكیت یا پروانه دیگر بوسیله این توافق نامه به ر
هرگونه حق ر
مشیك
نرس ،امتیاز ،عالمت تجاری ،عالمت
واگذار نشده است.
ن
گار ر
وپشتیبان محصوالت و خدمات :
انن
زمان گار ر
انت بازپرداخت وجه
می ی
انت برگشت پول بدون رشط تنها برای شویس ر ی
رشکت معادل هفت روز تقوییم از زمان خرید دارای گار ر
بان وب خود یم
انت به شویس ی ی
باشد .و از ی
اییو پس از این زمان گار ر
گید.
میبان خریدار تعلق نیم ر
ر
اثبات وجود اختالل در خدمات
مالک وجود اختالل در رشکت گزارش واحد ی
معتی که باید توسط رشکت تائید شده باشد.
فت است ویک سایت  Tracerی
ر
غی اینصورت هر نوع اشکال یا
در نرم افزار مالک اشکال خر یان کیل نرم افزار و عدم دسیش کیل به نرم افزار میباشد در ر
خران دیگری فقط میتواند به عنوان پیشنهاد از طرف ر
مشیی برای رفع اشکال به رشکت اعالم شود  .رشکت مختار است
ی
ی
مشی ی
که با هزینه یا بدون هزینه اشکاالت ر
پشتیبان و گار ر
انت شان تمام شده را انجام دهد.
یان که تاری خ خدمات
رشایط گار ر
جانن از رشکت دیگر
انن در صورت دریافت خدمات ی
چنانچه ر
بسی (محل نصب نرم افزار یا هر نوع شویس دیگر) در رشکت دیگری باشد  ،نرم افزار مورد نظر از گار ر
انت خارج
ر
طالن میتواند با
شده و کاربر فقط برای انجام مواردی مانند ر
اهنمان و آموزش تا پایان تاری خ درج شده در خدمات گارانت و ی
ی
رشکت در ارتباط باشد.
گار ر
انن خدمات طرایح قالب و سایر خدمات طرایح سایت و اجرا
طرایح قالب اختصایص یا طرایح فلش ر
اینیو یا یبی  ،آرم و لوگو  . . .و سایر موارد مربوط به طرایح و اجرا هیچ کدام
انت خدمات نمیشوند و خریدار پس از ارسال تاییدیه طرح بصورت ایمیل یا فاکس یا تیکت حق ر
مشمول گار ر
اعیاض به
تغیی در ارتباط با طرح ها را نخواهد داشت  .البته رشکت برای
خر یان یا اشکال در موارد مرتبط با طرایح و یا ارسال هرنوع ر
ر
نشان دادن حسن نیت در ی
اشکاالن را ( فقط به جهت جلب رضایت خریدار و نه وظیفه) در حد توان رفع
بریح از مواقع
مینماید.
افزودن به تاری خ خدمات در صورت احراز اختالل در خدمات یا محصوالت
زمان اختالل در شویس خریداردر صورت درخواست خریداربا اعالم مدت اختالل ر
فت وتائید واحد ی
وکنیل ی
فت به مدت
ر
ر
شویس افزوده یم گردد  .در ر ی
بیشی از  ۱۲ساعت را به
حالت خریدار میبایست زمان دقیق رشوع و پایان اختالل های
چنی
ی
ی
فت و پشتیبان  ،زمان قطیع حداقل به ر ی
پشتیبان از طریق (تیکتینگ) ارسال نماید و درصورت تایید واحد ی
میان قطیع
واحد
ر
ر
ی
ی
و حداکی تا دو برابر با تایید واحد فت به محصول یا خدمت مشیی افزوده خواهد شد  .خدمان که بهم وابسته است و
ر
تنها ر
خدمان که به تاری خ آن افزوده شده
بخیس از این خدمات مشمول افزایش تاری خ شده است خریدار برای استفاده از
میبایست شویس دیگر را حداقل به ر ی
میان مندرج در تعرفه تمدید نماید .بطور مثال  :در صورتیکه به تاری خ وب هاستینگ
ر
غی اینصورت
افزوده شده مشیک میبایست در تاری خ انقضا برای استفاده از زمان افزوده شده  ،دامنه را تمدید نماید در ر
غی فعال خواهد شد و این امر با مسئولیت خریدار میباشد.
شویس هاست ر
ر
ر
بیشت از  ۷۲ساعت
مشتک در اختالل و قطیع
حق

درصورت اختالل بیش از  ۷۲ساعت خریدار  ،در صورتیکه ر
مشیک در این حالت تمایل به انتقال شویس خود را داشته
درخواست به جهت ر
ر
اسیداد مبلغ شویس را با کرس هزینه و مدت زمان استفاده و کارمزد انجام
باشد  ،تنها حق ارسال
ر
ر
خدمان مانند ارائه بکاپ و اطالعات شویس  ،کارمزد انجام امور اداری مربوط به اسیداد از مبلغ مانده را خواهد داشت.
هیچگونه خسارت و یا هزینه دیگری به ر
مشیک پرداخت نخواهد شد.
ن
پشتیبان ،بازر ن
ن
پشتیبان یا مربوط به گار ر
انن خدمات و محصوالت
گان برای دریافت درخواستهای
نحوه ارتباط با
ی
پشتیبان در رشکت بر مبنای مدیریت ارتباط با ر
مشییان (تیکتینگ) وبه صورت  ۲۴ساعته وهفت روز هفته
ارائه خدمات
ی
یم باشد.ارتباط از طریق روشهای دیگر هم امکان پذیر است  .خدمات پشتیبان از طریق تلفن در ساعات وروزهای کاری
 ۸/۳۰ایل  ۱۷شنبه تا چهارشنبه و  ۸/۳۰ایل  ۱۳در روزهای پنج شنبه انجام یم گردد.نحوه ارتباط مستند ر
مشیک برای
ی
ی
ی
درخواستهای گار ر
روشهان باشدکه زمان دقیق ارسال درخواست ،زمان دقیق رسیدگ وهویت خرید
پشتیبان باید از
انت و
مشخص باشد.

ن
زمان برریس و ارسال پاسخ به ر
پشتیبان
مشتک از طرف کارشناسان فروش و
ی
پشتیبان در ساعات اداری  ۱ساعت خواهد بود.در صورتیکه ر
ی
مشیک از
حداکی زمان پاسخ دیه اولیه به درخواستهای
پاسخگون همزمان وجود خواهد داشت .عدم
سامانه گفتگوی آنالین اشکال خود را اعالم نماید امکان رفع اشکال و
ی
ی
پشتیبان و ی
فت یم بایست به شعت (ظرف  ۲۴ساعت) از زمان وقوع بصورت نامه اسکن شده با
رضایت از خدمات بخش
مهر و امضا از طریق ارسال تیکت در پنل کاربری ارسال شود  .در صورتیکه خریدار از سایر روشها با مسئولیت خود این
ی
پاسخ از طرف رشکت دریافت ننماید.
موارد را مطرح نماید ممکن است
ن
طرفی با هم :
نحوه ارتباط
ر
ر
معتی به اطالع
رشکت
تغیی یافته خود را از طرق ی
مسئولیت نسبت به تبعات و خسارات وارد بر مشیگ که اطالعات تماس ر
رشکت نرسانده است ندارد.
مشیک آدرس ایمیل ر
روش ارتبایط مستند رشکت با ر
مشیک در قرارداد ویا فاکتور ویا حساب کاربری وی در سایت خواهد
بود.
روش ارتبایط مستند ر
مشیک با رشکت ( سامانه تیکتینگ  ،ایمیل  ،تلفن های مندرج در وب سایت ) خواهد بود.
مکاتبات ر
مشیک با رشکت اگر از طریق فاکس یم باشد تنها با دریافت تائیدیه وشماره ثبت اندیکاتور ارسال و یا در صورت
دبی خانه رشکت معت یی خواهد بود.
ارسال اصل نامه با دریافت رسید وشماره ثبت اندیکاتور و ر
انگیبرای ر
استفاده از ایمیل برای تسهیل انجام کار مقدور بوده لیکن روش مستند در موارد شبهه ر ی
مشیک محسوب نیم
گردد.
فورس ماژور:
در صورت تحقق رشایط فورس ماژور رشکت حق عدم شویس دیه بدون اطالع قبیل را تا رفع موارد خواهد داشت.

مالک تحقق رشایط فورس ماژور رشایط عمویم جامعه ،ی
صنق ،اقتصادی ومایل ویا برگه استعالم رشکت از کمسیون
اینینت نظام ی
اینینت سازمان ر
ر
صنق خواهد بود.
تحریم و عدم امکان تبادل ارز از موارد فورس ماژور خواهد بود.
انقضاء خدمات:
ی
منقیص شده از زمان تاری خ انقضاﺀ قبیل خواهد بود.
تاری خ تمدید یک شویس
مسئولیت در قبال نگهداری و ارائه اطالعات و داده های ر
ر
مشیک پس از تاری خ انقضا نخواهد داشت.
رشکت
در صورت مشاهده هر گونه مغایرت در مورد تاری خ انقضا شویسها و دامنه ها حتما رشکت را از طریق تیکت درجریانبگذارید تا اطالعات اصالح شود.
ر
ن
حماین
قوانی خاص شویسهای
حماین ،ر
ر
مشیک موظف به ارائه مشخصات دس ریش شویسها به رشکت خواهد
در کلیه خدمات ارائه شده به صورت
بود.
مت ن
قوانی خاص ن
ن
بان وب
می ی
مشیک نداشته و ر
بان وب به ر
مسئولیت در قبال تحویل داده های موجود در فضای ر ی
ر
مشیک موظف به استفاده
رشکت
از FTPخواهد بود.
می ی
مسئولیت نسبت به بارگذاری اطالعات در فضای ر ی
ر
بان خریدارویا  downloadاطالعات وی را به صورت رایگان
رشکت
ندارد.
مسئولیت نسبت به نصب نرم افزار برای ر
ر
مشیک به صورت رایگان ندارد.
رشکت
ی
می ی
ر
فت شویس ر ی
آشنان داشته ر
ر
مشیک خود مسئول است با اطالعات ی
مسئولیت نسبت به آموزش نحوه
وشکت
بان وب
بهره برداری صحیح از شویس را ندارد.
ن
قوانی خاص اجاره وب شور (شور اختصایص)(شور مجازی)
مسئولیت در قبال نگهداری  ،تهیه پشتیبان داده ای و تحویل داده های موجود در شور به ر
ر
مشیک نداشته و
رشکت
ر
مشیک موظف به استفاده از ارتباط ریموت و تهیه نسخ پشتیبان مورد نیاز خود خواهد بود.
ی
جایگزیت
غیه تنها محدود به
مسئولیت رشکت در خصوص بروز نواقص سخت افزاری مانند خر یان هارد دیسک  ،پاور و ر
سخت افزار سالم یم باشد.
مسئولیت رشکت در خصوص بروز مشکالت نرم افزاری خریداری شده برای شور محدود به ارائه خدمات کارشناس ی
فت و
راه اندازی مجدد با دریافت هزینه مربوط یم باشد.
تلفت بر اساس ساعت رسیم اداری ایران و ساعات انجام امور ی
ساعات ارائه خدمات ی
فت بر اساس ساعات رسیم کار در
گیی شور خواهد بود.
کشور محل قرار ر
ر
دسیش یا شعت یا ر
کنیل پنل به علت وجود اشکاالت ر
دسیش به شور یا ر
مشکالن ر
فیلیینگ ای رنینت  ،هیچ گونه
بسی ر
مسئولیت را متوجه رشکت نخواهد کرد و رفع این اشکاالت تا تغیی بر روی ر
ر
اینینت کشور زمان نیاز دارد.
ر

چنانچه ر
ری
قوانی مربوط به اسپم  ،ویروس  ،فایل های هک ؛ محتوای مجرمانه  ،طرایح سایت مجرمانه  ..سایر
مشیک
مواردی که شور را از نظر نرم افزاری یا سخت افزاری دچار مشکل میکند را رعایت ننماید رشکت صورتحساب مربوط به
قوانی را برای ر
ری
مشیک ارسال خواهد کرد  .در صورتیکه مشکل اعالم نشده ظرف  ۱۲ساعت از اعالم از
جریمه عدم رعایت
ر
طرف ر
مشیک برطرف نشود شور مجدد قطع خواهد شد و تا رفع کامل اشکال از طرف مشیک و دریافت تعهد نامه قطع
میماند.
قوانی و یا هر دلیل دیگری قطع شده باشد ر
ری
مشیک موظف به پرداخت اجاره ماهانه
چنانچه شوری به علت عدم رعایت
شور یکروز قبل از رشوع ماه و دوره جدید میباشد  .در صورت عدم پرداخت اجاره بهای شور  ،اطالعات و محتویات
شور بدون هیچ گونه بکان از ر ی
بی خواهد رفت  ،شور خاموش و رشکت میتواند شور را به سفارش دهنده دیگری اجاره
ی
ر
ر
ر
ر
ی
ی
دهد  .در ر ی
حالت هیچ گونه مسئولیت در از ربی رفی اطالعات داخل شور متوجه شکت نمیباشد.
چنی
چنانچه بهر دلیل ر
مشیک اجاره بهای شور را تا  ۳روز پس از رشوع دوره جدید پرداخت ننماید رشکت حق خاموش کردن و
فرمت کردن شور را پس از  ۳روز خواهد داشت .و در صورتیکه ر
مشیک پس از  ۳روز پرداخت را انجام دهد شور جدیدی
تا توافق جدید با واحد فروش برای ر
مشیک راه اندازی نخواهد شد (.ممکن است قیمت شور جدید با شور قبیل متفاوت
باشد )
هزینه اجاره شور ایران و اجاره شور کانادا بطور کامل تابع قیمت ریال به دالر خواهد بود و رشکت میتواند افزایش یا کاهش
هزینه اجاره ماهانه شور را محاسبه و در ماه جدید طبق این هزینه ها از ر
مشیک اجاره بها را دریافت نماید .در صورت
مشیک به اجاره بهای جدید اجاره ماه های ر
مشیک از محل ودیعه و پرداخت ر
باق مانده طبق نرخ جدید از ر
اعیاض ر
ر
مشیی
دریافت خواهد شد.
ر
خاموش شور مقدور خواهد بود.
در خواست لغو یک شور تنها با دریافت یکماه اجاره مازاد و اعالم از یکماه قبل از زمان
دریافت از ر
درصورتیکه ر
ر
مشیک بابت اجاره
مشیک قصد انرصاف از استفاده شور اختصایص خود را داشته باشد ودیعه
پرداخت ر
ر
مشیک دقیقا از لحظه دریافت
بهای ماههای آخر مورد استفاده رشکت قرار خواهد گرفت  .استفاده از ودیعه
مشیک از رشوع ماه میالدی تا پایان ماه میالدی محاسبه خواهد شد و به ازای ماههان که ر
درخواست ر
مشیی ودیعه
ی
پرداخت نموده است نیازی به پرداخت مجدد اجاره شور از طرف ر
مشیک نخواهد بود.
دریافت از ر
مشیک به هیچ عنوان و تحت هیچ رشاییط به خریدار بازگشت داده نخواهد شد و کلیه مبالغ در ر
ر
یافت بابت
مبالغ
استفاده از خدمات یا کرس جریمه و به عنوان ضامن سفارشات و قرار داد استفاده خواهد شد.
دریافت از ر
ر
خریدهان دیگری که ارتبایط با خدمات شور ندارد وجود ندارد (.مانند دامنه ،
مشیک برای
امکان تبدیل ودیعه
ی
ی
می ی
ری
ر
بان وب  ،ریسلر وب هاتستینگ  ،پشتیبان  ) . . .مگر با توافق مکتوب و تایید شده با شکت.
محتوای موجود و طرایح سایت انجام شده در شور اختصایص ر
مشیک تابع بند محتوای این قانون یم باشد.
بدلیل تحویل ر
اینی رنت شور ،تحویل شور اختصایص خریدار نیازی به اخذ رسید تحویل نداشته و بر اساس تاری خ فاکتور
تحویل شده محسوب یم گردد.
ی
ر
معتی است.
تنها مکاتبان که از طریق سامانه هوشمند پشتیبان انجام میشود مشهود و ی

ن
قوانی خاص
سایر
مشیک موظف است شویسهان را که نزد رشکت تمدید یم نماید را از نظر تمدید شدن ر
ر
کنیل نموده ودر صورت عدم
ی
ی
حداکی ۷روزتقوییم پس از زمان انقضاﺀ مراتب را کتبا به مقام مسئول ویا واحد شکایات
اعمال مراتب تمدید توسط رشکت
ر
مسولیت متوجه رشکت نیم باشد
غی این صورت
با دریافت رسید ارسال نماید .در ر
نرم افزار های تولید رشکت به صورت ” “AS ISفروخته یم گردد.
کتت یا
کتت وبا مهرو امضاﺀ مجاز رشکت ی
معتی خواهد بود و توافقات با پرسنل و مدیران ی
توافقات خاص تنها به صورت ی
شفایه به هر شکل از درجه اعتبار ساقط است.
مشیک موظف است تحویل  ،تطابق واجرای صحیح شویس خریداری شده را با استفاده روشهای مناسب ر
ر
کنیل نماید.
می ی
مسئولیت برای بدست آوردن دامنه از دست رفته و یا اطالعات حذف شده از روی شورهای ر ی
ر
بان پس از
رشکت هیچ
اتمام قرارداد نخواهد داشت.
مسئولیت اطالع از زمان انقضا شویس ر
وکنیل آنها بر عهده خریدار یم باشد لیکن رشکت تاری خ انقضاﺀ شویسهای
دسیش ر
الکیونیک آنها ارسال یم نمایدوعدم ر
کی را از  ۲ماه قبل برای پست ر
ر
ر
مشی ر ی
مسئولیت را برای رشکت
مشیک به آن
ایجاد نخواهد کرد.
کنیل پانل اختصایص هر ر
مشیک را در ر
کی و پرداختهای ر
وضعیت اعتبار ،فهرست ر
مشی ر ی
مشیک قرار دارد و همواره وی یم
تواند برای آگایه از وضعیت عملکرد خود از طریق شناسه و کلمه عبور خود به آن مراجعه نماید.
مدت زمان قطع شویس ر
ناش از عدم پرداخت مطالبات رشکت ،بررش جرائم واعمال تشخیص کارشناش به مدت زمان
شویس دیه افزوده نیم گردد.
می ی
بیت شده در ی
بریح از بسته های ر ی
امکان ثبت دامنه هدیه پیش ی
بان تنها در هنگام خرید بسته وجود دارد و یط مدت
می ی
قرارداد امکان رجوع به آن وجود نداشته و در صورت عدم استفاده هزینه آن از مبلغ ر ی
بان کرس نیم گردد.
می ی
بیت شده در بسته های ر ی
امکان استفاده فضای  SQLهدیه ای پیش ی
بان تنها درهنگام خرید بسته وجود داردو یط مدت
می ی
قرارداد امکان رجوع به آن وجود نداشته ودرصورت عدم استفاده هزینه آن ازمبلغ ر ی
بان کرسنیم گردد.
شویسها و خدمات هدیه مازاد روی بسته های کاراهاست و ایزی پیج مانند آموزش ،ورود اطالعات صفحات  ،طرایح
پوسته سایت و یا گرافیک  ،کمک هزینه ی ی
کتت یط ۱۵
ر
میبان  ،جلسات مشاوره  ،اعزام رنیوی کارشناس تنها با درخواست ی
ی
حداکی یک ماه پس از درخواست قابل ارائه یم باشد ضمناپس از یکماه از تاری خ تسویه
روز پس از تسویه فاکتور خرید و
ر
فاکتور خرید خریدارحق درخواست شویسهای ذکر شده را از محل خرید مذکوررا نداشته وارائه این خدمات به مشیک
تنها با تسویه هزینه جداگانه هر یک ازموارد ذکر شده مقدور خواهد بود.
قوانی رشکت نسبت به ر
مشیک یا دیگران به ی ی
عدم اجرای ر
ری
ری
قوانی از رشکت نیم
میله سلب حق اجرای
بخیس از رشایط
باشد.

ضامن تعهدات
ی
ر
ر
مشیك یا هر شخص دیگر كه به نمایندگ از مشیك این توافقنامه را با عمل ورود به پورتال مرکز داده ر ی
مبی یا تهیه هریک از
مبی یا انجام هرگونه معامله و یا تراکنش با مرکز داده ر ی
شویس های مرکز داده ر ی
مبی و یا عمل تائید در مراحل خرید ،به
صورت ر
الكیونیگ امضا یمنماید ،بدین وسیله اعالم یمكند و متعهد یمشود كه داری حقوق ،اختیارات و اعتبار الزم برای
اجرای مفاد این توافقنامه یمباشد و هیچ یك از حقوق و مزایای این توافقنامه را به شخص دیگر انتقال نخواهد داد.
ی
ر
ی
ری
جانشیت وی این قرارداد
قانون وی این رشایط را دارد و به
بیشی سن دارد و یا وكیل
همچنی متعهد یمشود كه  18سال یا
ری
ری
قوانی را مطالعه نموده و درک کرده است
تضمی یمنماید تمایم مفاد این
را امضاﺀ خواهد كرد و

م ایل
نحوه پرداخت
ر
 رمعتی یمباشد.
قیمت که در هنگام سفارش مشیک در پیشفاکتور منظور گردیده است ،ی
نحوه و شماره حسابهای معتی در بخش مایل سایت درج شده است .به طور عمویم ر
مشیک موظف است مدارک پرداخت
ی
خود را تا پایان مدت شویس نگهداری نماید.
ر
مشیک موظف است پرداخت خود را به طور نقدی و در وجه حسابهای اعالم شده در پورتال مرکزی پرداخت نماید.
معتی نمیباشد  ،هر گونه پرداخت با شیوه
روشهای مع یتی پرداخت در پورتال مرکزی ذکر شده و سایر روشها از نظر رشکت ی
های دیگر با مسئولیت ر
مشیک خواهد بود.
ر
مشیک به هر نحو که صورت حساب خود را پرداخت مینماید موظف است تا  ۲۴ایل  ۴۸ساعت پس از پرداخت وارد پنل
کاربری در سایت رشکت شده و وضعیت " صورت حساب پرداخت شده " را در بخش صورت حساب ها ر
کنیل نماید و در
غی اینصورت رشکت را با ارسال یک درخواست رسیم از داخل پنل کاربری مطلع سازد.
ر
ر
مشیک موظف است پس از پرداخت وارد پنل کاربری خود شده و موارد و آیتم های مندرج در صورت حساب خود را
ر
کنیل نماید و از ثبت یا تمدید یا ارتقا و فعال سازی شویس و اعمال آیتم مندرج در صورت حساب روی دامنه یا شویس
اطمینان حاصل نماید و در صورت مشاهده هر گونه مغایرت فورا و ظرف مدت  ۲۴ایل  ۴۸ساعت از طریق ارسال
درخواست از داخل پنل کاربری رشکت را مطلع سازد ( .امکان مشاهده وضعیت شویس ها  ،دامنه ها  ،پیغام ها  ،صورت
حساب ها از داخل پنل کاربری وجود دارد)
مشیک میتواند وارد پنل کاربری خود شده و در صورت تمایل یک رابط مایل برای پرداخت صورت حساب ها  ،ر
ر
کنیل
پیگیی وضعیت و صحت صورت حساب ها ایجاد نماید .
صورت حساب ها  ،ر
افزایش اعتبار و یا پرداخت صورت حساب از طریق فیش بانگ و یا حواله بانگ تا  ۱۰روز پس از واریز به صورت آنالین
امکان پذیر بوده و پس از آن با ارسال اصل فیش بانگ مقدور خواهد بود.
بدلیل محدودیت های نگهداری داده های حسابداری فیش بانگ و یا حواله ای که برای افزایش اعتبار و یا پرداخت یک
صورت حساب تنها تا  ۶ماه پس از واریز قابلیت استفاده را خواهد داشت.
رشکت حق ر ی
تاخیدر پرداخت و سایر هزینه های خود را از محل قطع موقت و
تامی و وصول کلیه مطالبات و جرائم  ،سود ر
یا دائم کلیه شویسهای و اعتبارات خریدار نزد خود را خواهد داشت و در صورتیکه خریدارفورا به اخطار اعالم شده از

سوی رشکت توجه ننماید حق هر گونه ر
اعیاض بعدی را از خود سلب یم نماید الزم به ذکر است مدت قطیع شویس
ناش ازعدم پرداخت مطالبات رشکت به مدت شویس دیه افزوده نخواهد شد و کلیه مسئولیتهای ر
ر
ناش از این نوع قطع
شویس برعهده ر
مشیک میباشد.
در صورتیکه رشکت تشخیص دهد هر یک از شویسها و یا کاالی خریداری شده یک ر
مشیک در زمان تحویل ،با حجم
ی
ر
ر
طوالن تر و یا هر مورد هزینه بر باالتری از مشخصات مندرج در فاکتور تحویل وی شده
بیشی ویا زمان
بیشی و یا باامکانات
ی
ر
یشی و یا باامکانات ر
مشیک به این حجم ب ر
است و یا بهر دلیل ر
طوالن تر دست پیدا کرده است حق
بیشی ویا زمان
بهیمنابع
خواهد داشت مبلغ ما به تفاوت تعرفه ای آنرا از خریدار دریافت نموده ،پرداخت این هزینه برای ر
مشیک اجباری یم باشد و
رشکت حق استیفا طلب خود را از نحوه دریافت بدیه های ر
مشیک خواهد داشت.
کی خود در بازه های مختلف ی
گسیش خدمات و افزایش شویس دیه به ر
رشکت برای ر
مشی ر ی
زمان اقدام به انتشار و توزی ع
کارت تخفیف محتوی کد تخفیف برای خرید از شویسهای خود یم نماید .الزم به ذکر است که رشکت در پذیرش و یا عدم
پذیرش این کارتهای تخفیف دربازه های تخفیف و ایام خاص مختار یم باشد.
می ی
برای خرید یک شویس ر ی
بان وب و یا یک بسته نرم افزاری طرایح سایت امکان پذیرش بیش از یک کد تخفیف وجود
ندارد.
معتی نبوده و فقط توافق یق
هر گونه توافق شفایه با مدیران مجموعه یا کارشناسان فروش یا سایر پرسنل از نظر رشکت ی
مابی رشکت و ر
ری
مشیک که در سایت به آن اشاره شده یا در هر کدام از پالنها یا بسته ها و تعرفه ها و یا پیش فاکتور رسیم
معتی و قابل اجرا خواهد بود.
رشکت به آن اشاره شده برای رشکت ی
ی
رسان خواهد شد و رشکت وظیفه ای
دوره های فروش ویژه یا جشنواره های فروش فقط از طریق وب سایت رشکت اطالع
ی
رسان با اس ام اس یا ایمیل و تلفن نخواهد داشت .استفاده از تخفیف بر روی محصوالت یا خدمات
نسبت به اطالع
ر
حی سفارش حضوری  ،ی
مشخص و تنها با درج کد تخفیف در ر ی
تلفت  ،اینی رنت امکانپذیر است  .استفاده از تخفیف فقط در
ایام تخفیف مجاز است.
تاری خ رشوع و پایان فروش ویژه  ،فرصت های خرید و جشنواره های فروش در وب سایت رشکت اعالم میشود و در
صورتیکه ر
مشیک از این فرصت ها و تخفیف ها بهر دلیل استفاده ننماید  ،درصد تخفیف یا محصول و خدمات رایگان به
عنوان طلب آینده ر
مشیک قابل محاسبه نخواهد بود.
فت محصوالت یا خدمات که به جهت تشویق ر
جانت اعالم شده در مشخصات ی
مشیک ارائه شده
خدمات مازاد و خدمات ی
ر
است  ،هیچکدام قابلیت تبدیل به وجه را ندارد و حذف این خدمات موجب تخفیف بیشی در صورتحساب اصیل نخواهد
شد.
ری
دومی و
کلیه کمک هزینه ها در ایام تخفیف حذف میشود  .پوسته طرایح سایت  ،سئو  ،بهینه سازی سایت  ،آموزش ،
هاست  ،ورود اطالعات طرایح سایت و طرایح صفحات وب  ،کارت طالن و گار ر
غیه در طول جشنواره تخفیف
انت و  . . .ر
ی
یا ایایم که فرصتهای خرید نامیده میشود مشمول تخفیف نخواهد شد .
جانت  ،مازاد  ،رایگان  ،ارائه شده بصورت
خدمات
ی
ی
یک تخفیف همگ به صورتحساب افزوده میشود.

بازگشت پول  ,به خریدار
مبلغ بستانکاری خریدار در حساب اعتبار ریایل وی در پورتال ر
مشی ر ی
کی جهت استفاده در پرداخت سایر صورتحساب ها قرار
گید.
یم ر
هرگاه ر
انت برگشت وجه ر ی
مشیگ بخواهد اصل این مبلغ پرداخت شده را دریافت نماید(به جز موارد مربوط به گار ر
میب یان وب
کتت موضوع را به رشکت اعالم نماید (.رونوشت درخواست بصورت اسکن شده بهمراه اسکن کارت
) باید با درخواست ی
ر
ر
ر
میل " ر
حقیق " درخواست بر روی شبرگ با مهر و امضای مدیر عامل "" مشیکان حقوق " از داخل پنل کاربری
مشیکان
بصورت یک درخواست"تیکت"" ارسال و بررش خواهد شد  .رشکت با بررش ر
وکنیل فاکتورهای احتمایل خریدار پس از
کرس  ۲۰%مبلغ واریزی بابت هزینه عملیات اداری وجاری امور رشکت برای صدور سندهای الزم مبلغ را در محل رشکت به
مشیک ر
ر
مسید یم دارد.
می ی
بان هاست ر
شویسهای ر ی
اشیایک شامل  ۷روزکاری تقوییم گار ر
انت برگشت وجه بدون سوال یم باشند.
ر
کتت خود را قبل از پایان مهلت مقرربه طریق مستند به رشکت
مشیک موظف است برای انجام این موضوع درخواست ی
ارائه نماید (ارسال درخواست دقیقا مثل توضیح فوق انجام و رسید ر
الکیونیگ برای درخواست دهنده صادر میشود)
می ی
غی از ر ی
ر
بان وب مانند ثبت دامنه و طرایح
وشکت نسبت به بازگشت  ۸۰%مبلغ اقدام یم نماید(کرس هزینه شویسهای ر
کیت بدییه خواهد بود)
سایت از یک فاکتور تر ی
می ی
بان مذکور ر
الزم به ذکر است هزینه شویسهای دیگر مرتبط با شویس ر ی
مسید نیم گردد وپس از اتمام مهلت مذکور
ر
صورن شامل
رشکت به درخواست های برگشت وجه ترتیب اثر نخواهد داد.سایر شویسها ومحصوالت رشکت فقط در
ی
گار ر
معرق محصول به این نکته اشاره شده باشد.
انت بازگشت وجه بدون سوال میشود که در
می ی
ر
خدمان مانند گواهینامه  ، SSLقالب طرایح سایت  ،ثبت دامنه  ،شور اختصایص  ،شور مجازی  ،ر ی
بان
محصوالت و
ی
ر
سازمان  ،طرایح سایت فلش  ،طرایح صفحات وب  ،هزینه مربوط به نصب انواع نرم افزار روی هاستینگ مشیی ،
وب
ی
غیه  ،هزینه های مربوط به بکاپ اطالعات  ،و بطور کیل کلیه هزینه ها به
هزینه های مربوط به پشتیبان طرایح سایت و ر
می ی
بان وب ر
جز ر ی
ر
اشیایک مشمول گار ر
کتت مدیرعامل شکت.
انت بازگشت وجه بدون سوال نمیشود  ،مگر با تایید ی
نصب نرم افزار های رایگان طرایح سایت یا نرم افزار های طرایح سایت تولید شده توسط سایر رشکتها بر عهده ر
مشیک
انت محسوب نمیشود و ر
بوده و در صورت عدم توانان ر
مشیک در نصب نرم افزار این اشکال جز رشایط گار ر
مشیک فقط
ی
میتواند با پرداخت یک هزینه نصب به بخش فروش درخواست خود را ی
مبت بر نصب نرم افزار مورد نظر برای واحد فروش
مشیک مسئولیت عدم نصب مجددا با ر
ارسال نماید  .در صورت اعالم اشکال در نرم افزار ارسایل ر
مشیک خواهد بود و
بابت هزینه نصب رشکت وجیه را به حساب اعتبار ریایل پنل کاربری ر
مشیک بازگشت نخواهد داد.
خسارات
ی
سقف خسارات اثبات شده و قابل پرداخت به ر
حداکی معادل هزینه شویس وبا
مشیک را برای هریک از انواع شویسهای
کد خدمات تحویل شده و کرس هزینه مدت استفاده وکارشناش های ی
فت واداری خواهد بود.
رشکت برای هر روز تاخی ر
مشیک در تسویه بدیه ها خسارات ویا جرائم وامثالهم معادل  10درصدخسارت روزانه منظوریم
ر
نمایدکه بطور یکجا ودر هنگام تسویه بدیه خریدار موظف به تسویه مجموع آن خواهد بود.
چنانچه خریدار نسبت به پرداخت خسارت اعالم شده تعلل نماید  ،رشکت میتواند نسبت به قطع کلیه شویسها و
خدمات ر
مشیک که توسط رشکت ارائه میشود اقدام نماید و تا پرداخت خسارت شویسها را همچنان مسدود نگه دارد.

نحوه مکاتبات و اعالم خسارت یا درخواست بررش برای پرداخت خسارت از طرف ر
مشیک یا رشکت از طریق سامانه
پیگیی ) از داخل پنل کاربری خریدار انجام میشود .این سامانه یک اتوماسیون هوشمند در
هوشمند (ارسال درخواست و ر
ر
ر
پیگیی درخواست های ر
ر
مشی ر ی
کی با امکان ارائه رسید الکیونیگ و هوشمند میباشد که شکت بصورت  ۲۴ساعته آنرا کنیل
ر
مینماید.
ر
صورن امکانپذیر است که رشکت یا ر
مشیک یا ر
پرداخت خسارت به ر
ری
قوانی و رشایط
مشیک
مشیک به رشکت فقط در
ری
طرفی گردیده است بدییه است که پرداخت
خرید را رعایت ننموده باشند و این امر باعث خسارت برای هر یک از
خسارت به ر
مشیک یا بالعکس پس از اثبات موضوع در مرجع حل اختالف وصدور رای مرجع مذکور قابلیت خواهد داشت
ی
سقف خسارات اثبات شده توسط مرجع رفع اختالف به ر
حداکی معادل هزینه
مشیک برای هریک از انواع شویسها
پرداخت آن شویس توسط ر
ر
ر
جیان خسار ران مازاد بر این مبلغ نخواهد
مشیک بوده و رشکت هیچگونه
مسئولیت در قبال ی
داشت
ی
مبی به همان شکیل که هستند ارائه یم شوند و هیچگونه گار ر
خدمات مرکز داده ر ی
ضمت شامل آنها نیم گردد.
انت رصی ح و
ر
ضمانت مانند مطابق نیاز خریدار بودن ،ین عیب بودن ،عدم قطیع ،امنیت و  ...ارائه نیم شود .همه
ضمنا هیچگونه
کتت و شفایه در مورد شویسهای مرکز داده ر ی
مبی که توسط کارکنان یا نمایندگان و یا سایرین ارائه شوند فاقد
ضمانتهای ی
ر
مبیی
ی
.
.
مبی هیچگونه خسارن بابت عملکرد شویس خود به هر نحو نیم پردازد مرکز داده ر
اعتبار یم باشند و مرکز داده ر
ر
ی
تحت هیچ رشاییط مسئول حوادث احتمایل (مانند از دست رفی داده ها روی شور) نخواهد بود.

بدیه ها
فت جز بدیه های ر
خسارت وارده به رشکت اثبات شده به بخش ی
مشیک خواهد بود.
می ی
می ی
بان وب  ،تمدید دامنه و ر ی
ارتقا خدمات ر ی
بان وب  ،ثبت دامنه  ،کلیه هزینه های مربوط به شور اختصایص  ،کلیه
هزینه های مربوط به راه اندازی سایت یا طرایح سایت در صورتیکه از طرف ر
مشیک به هر نحو پرداخت نشود جز بدیه
خواهد بود.
خسارات ر
تاخی در پروژه های طرایح سایت
ناش از سکوت یا ر
ر
غی عمدی به هر نحو
ویروش شدن شویس  ،فایل های هک  ،ارسال اسپم  ،عدم رعایت موارد
امنیت بصورت عمدی یا ر
جز بدیه های ر
مشیک خواهد بود.
ر
مشیک میتواند برای پرداخت بدیه خود مهلت ی را با ذکر تاری خ دقیق مشخص و از طریق بخش ""ارسال درخواست ""
گان ارسال نماید ،پس از بررش واحد مایل و بازر ی
پنل کاربری خود آنرا به واحد بازر ی
گان در صورت تایید در همان درخواست
مشیک قابل ر
کی شده برای ر
مشیک ارسال میشود و تا مهلت مقرر دامنه یا سایر شویسهای ر
تاییدیه برای ر
مشی ر ی
دسیش
خواهد بود.
در صورتیکه مهلت مقرر و تایید شده از طرف رشکت پرداخت بدیه از طرف ر
مشیک انجام نشود رشکت کلیه شویسها و
مشیک خارج و حق استفاده کامل از خدمات و محصوالت ر
دسیس ر
محصوالت را از ر
مشیک را برای خود به هر نحو
محفوظ میداند.
مشیک حق هیچگونه ر
دسیس خارج شده باشد ر
مشیک به دلیل بدیه از ر
در صورتیکه خدمات و محصوالت ر
اعی ی
ایص را
درخواست ی
ر
مبت بر آگایه از علت قطیع را برای رشکت ارسال نماید و رشکت پس
ندارد و رصفا میتواند از طریق پنل کاربری

از بررش علت قطع خدمات بهمراه ر ی
میان بدیه و شیوه پرداخت جهت راه اندازی مجدد محصول یا خدمات را از همان
طریق برای ر
مشیک ارسال مینماید.
رشکت با اعالم و اخطار قبیل در خصوص تسویه بدیه های معوق حق قطع شوییس که ر
مشیک برای آن بدهکار است و یا
سایر شویسها و خریدهای قبیل ر
مشیک را داشته و یم تواند در صورت تمایل با تملک ی
بریح از آنها معادل مبلغ آن در
فاکتور فروش (نسبت به مدت اعتبار آن به کل زمان شویس) از ر ی
میان بدیه (اصل بدیه ،جرائم و یا خسارات وارده بر
رشکت) کرس نماید
جرائم
رشکت حق دریافت هزینه برای تاخی ر
مشیک در تمدید به موقع شویسهای دامنه و هاست و امثالهم را خواهد داشت.
ر
رشکت حق دریافت هزینه ی
فت جهت رفع مسدودی یک شویس را خواهد داشت.
ی
هان که به عنوان جرائم دریافت میشود توسط رشکتهای دیگری که شویس دهنده با آنها طرف قرار داد
بریح از هزینه ی
میباشد دریافت میشود به عنوان مثال در چرخه حیات دامنه ی
بریح از هزینه ها به عنوان مالکیت مجدد دامنه برای دامنه
ر
ری
های آیکان یا ایرنیک دریافت میشود .
امنیت
همچنی جرائیم مانند ارسال اسپم  ،ویروس  ،هک  ،عدم راعایت موارد
ر
ر
غیه منظور شود که در اینصورت این مدل از
سایی و ر
ممکن است از طرف دیتاسنی  ،شویس دهنده اینینت  ،پلیس ی
نی از طرف ر
جرائم ر ی
مشیک یم بایست پرداخت شود و فقط نوع آن با جرائیم که از طرف رشکت محاسبه و اعالم میشود
متفاوت است.
ر
پیگیی درخواست ها به
نحوه اعالم جرائم و علت توسط رشکت از طریق پنل کاربری مشیک در پورتال مرکزی بخش ر
ر
مشیک اعالم میشود.
مشیک میتواند تا  ۲۴ساعت از آگایه از اعالم جرم با ذکر دلیل ر
ر
فت ارسال نماید و رشکت ر ی
اعیاض خود را برای واحد ی
نی از
ی
حداکی  ۲۴ساعت پاسخ خواهد داد.
همان طریق بررش و تا
ر
اعالم گزارش  ،مدرک بصورت مکاتبات ایمیل  ،گزارش ر
کنیل پنل  ،ر ی
دیتاسنی  ،لینک به خریدار ارائه
می نوشته شده توسط
میشود لیکن رشکت به هیچ عنوان وظیفه قانع نمودن خریدار را از جریم که روی داده و یا نحوه محاسبه جرائم را ندارد و
فت به وقوع جرم موظف به پرداخت جریمه جهت ر
ر
مشیک در صورت تاکید بخش ی
دسیش مجدد شویس ها یا
محصوالت میباشد.
در صورتیکه شوییس دارای بدیه باشد یا جریمه ای برای آن مقرر شده باشد ر
مشیک قبل از پرداخت کامل مبلغ جریمه یا
بدیه به هیچ عنوان حق انتقال شویسها یا محصوالت خود را با سایر رشکت ها ندارد و در صورت بروز ر ی
چنی مسئله ای
ر
ر
حقوق رشکت مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.
مشیک از طرف دایره
ن
قانون
اقدام
ر
ر
ر
ی
ی
کتت
کی مرکز داده ر
مشی ر
مبی تعهد یمنمایند چنانچه شكایت علیه شکت در حال اجرا یا ارسال داشته باشند ،به صورت ی
رشکت را از این موضوع مطلع گردانند و رسید دریافت نمایند .قصور از جانب ر
مشیك در مورد ارسال این اطالعیه به مرکز
میله نقض موارد این توافقنامه خواهد بود .ر
مبی به ی ی
مشیك متعهد یمشود كه در صورت بروز ر ی
داده ر ی
ادعاهان
چنی
ی
بالفاصله رشکت را جهت ر
كنیل امور در جریان قرار داده و در تمام مراحل به طور كامل با رشکت همكاری نماید.
ن
قوانی حاكم ،محل دادریس ،عدم اجازه شكایت
ر
مشیك موافقت یمنماید كه محل دادرش پروندههای مربوط به خدمات و محصوالت ارائه شده توسط رشکت در دادگاه یا

صنق تهران و یا كمیته مبارزه با جرائم رایانهای واقع در تهران باشد .ر
دادشا یا شورای حل اختالف یا شورای ی
مشیك مجاز
ر
شكایت به مراجع ذیصالح ارائه دهد.
نخواهد بود در مسائیل كه در این توافقنامه مطرح شدهاند
پذیرش توافقنامه
مطالعه دقیق و کامل این توافقنامه و پذیرش کامل آن برای تمایم کاربران مرکز داده ر ی
مبی الزایم یمباشد .این توافقنامه در
مبی در هنگام سفارش و خرید و یا عضویت قابل ر
وب سایت مرکز داده ر ی
دسیش یمباشد و قبل از هر اقدایم در سایت مرکز
مبی ،ر
داده ر ی
مشیک حتما باید این توافقنامه را مطالعه و تایید نماید که این توافقنامه را به طور کامل مطالعه و با آن موافق
مبی و یا عضویت در سایت مرکز داده ر ی
یمباشد و امکان خرید و یا سفارش هیچ یک از محصوالت و خدمات مرکز داده ر ی
مبی
بدون تایید مطالعه و پذیرش تمایم بخشهای این موافقت نامه وجود ندارد و هیچ گونه ادعان ی
مبت بر عدم اگایه از این
ی
ری
توافقنامه پذیرفته نیمباشد.
همچنی تمایم کاربران حتما باید یک نسخه از این توافقنامه را قبل از انجام هرگونه خرید و یا
ر
مبی چاپ نموده و نزد خود به عنوان ی
سفارش از مرکز داده ر ی
می قرارداد و موافقتنامه نگهداری نمایند و در صورت هرگونه
ر
پیگیی از طریق محاکم حقوق آنرا ارائه نمایند و اعالم نمایند که آن را قبل از هرگونه خرید و یا سفارش از مرکز داده ر ی
مبی
ر
مطالعه و تایید نمودهاند.
ر
پرسیس دارید ،لطفا با ما در میان بگذارید .شما میتوانید پرسشهای خود را از
در صورتیکه در رابطه با رشایط و مقررات
طریق صفحه ارتباط با ما ،برای ما ارسال نمایید.

