اين قرارداد بين سيد حبيب حسينی به نشانی ميرزای شيرازی کوچه عرفان پالک  5طبقه دوم واحد  4و شماره تلفن . 64194345190که از اين
پس در اين قرارداد فروشنده نرم افزار ايميل مارکتينگ ناميده می شود از يک طرف ………………..به نشانی …………………………..….
……………………………………………… شماره تلفن

…………………………..که از اين پس در اين قرارداد خريدار ناميده می

شود از طرف ديگر با شرايط ذيل منعقد می گردد :
ماده ( :)1موضوع قرارداد
پياده سازی نرم افزار اطالع رسانی از طريق ايميل که جزئيات آن (بخش های سايت تعداد منو ها و همچنين بصورت دمو ) نشان داده شده است.
ماده ( : )9مدت قرارداد
نصب نرم افزار فقط در دامنه  ……………………….بصورت کامل نصب گرديده و در هر دامنه ديگر خارج از مفاد قرار داد می باشد مدت اين
قرارداد با تمديد فضای ميزبانی و دامنه از تاريخ …………… لغايت

…………… قابل تمديد می باشد

ماده  )3( :مبلغ قرارداد
مبنای تعيين نرخ موضوع قرارداد براساس تعرفه های توافقی که جزئيات آن در پيش فاکتور و به تاييد طرفين قرارداد رسيده است  ،خواهد بود.
نحوه پرداخت:
 3-1هنگام عقد قرارداد  56درصد از مبلغ کل قرارداد که در پيش فاکتور لحاظ گرديده است.
 3-9بعد از اتمام کار و هنگام تحويل نهايی پروژه  56درصد باقی مانده از مبلغ کل قرار داد قابل پرداخت می باشد.

ماده ( : )4تعهدات فروشنده
 4-1فروشنده موظف است از زمان تاريخ شروع قرارداد آموزش های مربوط به نرم افزار ايميل مارکتينگ را ارائه داده و در طول زمان قرار داد در
صورت بروز مشکالت فنی نرم افزار پشتيبانی فنی را انجام دهد .
تبصره ( : )1فقط مشکالت فنی مربوط به نرم افزار شامل پشتيبانی می گردد  ،هرگونه اشتباه از طرف خريدار در فايل های اصلی نرم افزار
فروشنده هيچ گونه مسئوليتی ندارد و بابت تعمير مجدد نرم افزار بصورت توافقی هزينه دريافت خواهد شد .

ماده ( : )5تعهدات خريدار
 5-1خريدار متعهد می گردد از قوانين جمهوری اسالمی ايران تبعيت نموده و هيچ گونه ايميل بر خالف قوانين سايبری ارسال ننمايد .
 5-9خريدار متعهد می گردد در تمامی ايميل های طراحی شده لينک خذف اشتراک که در نرم افزار برنامه نويسی شده است را قرار داده تا موجب
شکايت مبنی بر ارسال هرزنامه از سرور نشود .
 5-3هرگونه کپی برداری و شکستن قفل نرم افزار توسط خريدار شامل جرائم قانونی خواهد شد  .اين نرم افزار صرفا در دامنه ثبت شده در اين
قرار داد قابل اجرا می باشد
 5-4خريدار متعهد می شود ايميل های برگشتی خود را از بانک ايميل خود حذف نموده و اقدام به عضوگيری قانونی از طريق فرم ساز نرم افزار
که توسط فروشنده آموزش داده شده نمايد .

ماده ( : )0حل اختالف
طرفين قرارداد سعی خواهند کرد هرگونه اختالف در تفسير شرايط و مسائل اجرايی قرارداد را از طريق مذاکره حل و فصل نمايند .در صورتيکه در
مورد اختالف با مذاکره مستقيم به توافق نرسيدند  ،مسئله مورد اختالف به مراجع ذيصالح دادگستری ارجاع و رأی صادره برای طرفين الزم االجرا
خواهد بود.
اين قرارداد در شش ماده و يک تبصره تنظيم گرديده و الزم االجرا می باشد .

خريدار

فروشنده

