تعهدات خريد
شركت/فروشگاه/سازمان/مجموعه ...............................................................به نمايندگي آقا/خانم......................................................با كد ملي ..............
به عنوان خريدار متعهد مي گردد به شرايط تعهدنامه حاضر پايبند باشد.
- 1كليه ارسالهايي كه با شماره پيام كوتاه ................................................................................................................انجام مي گيرد به عهده
خريدار مي باشد.
- 2خريدار متعهد ميگردد كه از سرويس انتقال پيامهاي كوت اه ارزش افزوده موضوع قرارداد ،فقط در زمينه ارائه سرويسهاي متنوع ارزش افزوده پيامكوتاه ،استفاده نمايد.
 - 4خريدار تضمين مي نمايد تعداد پيام كوتاه اعتبار داده شده از سوي فروشنده را تا يكسال پس از خريد ارسال نمايد .بديهي است پس از گذشت مدت مذكور و در صورت عدم
تمديد ،اعتبار تخصيص داده شده كالً استفاده شده تلقي مي گردد.
- 5خريدار متعهد ميگردد كه طي مدت قرارداد ،براي انتقال پيامهاي كوتاه ارزش افزوده به SMSCشركت ارتباطات سيار انحصاراً از طريق فروشنده اقدام نمايد.
- 6مسئوليت متن و محتواي پيامهاي ارسالي در راستاي انج ام موضوع قرارداد حاضر ،به عهده خريدار ميباشد و خريدار فروشنده را از هرگونه ادعا و شكايتي در اين ارتباط مصون و
مبري ميدارد.
 - 7در صورت بروز مشكل در ارائه خدمات خريدار ميبايست مشكل بوجود آمده را حداقل از طريق تلفن ،پيام كوتاه ،پست الكترونيك و يا نمابر به فروشنده اعالم نمايد.
- 8خريدار در ارسال پيامهاي تجاري نبايد از  Headerهاي فريبنده جهت مخفي نمودن هويت فرستنده استفاده نمايد و همچنين نبايد از عناوين موضوعي اشتباه يا گمراهكننده
استفاده
نمايند.
- 9خريدار متعهد ميگردد ،محتواي پيام ارسالي 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؛
ب .باعث تشويش اذهان عمومي نگردد؛
پ .مخل نظم و آرامش حاكم بر جامعه نباشد؛
ت .به اخالق حسنه حاكم بر جامعه آسيب نرساند؛

ث .با سياستهاي فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي كشور مغايرت نداشته باشد؛
 - 10وجوه پرداختي از طرف خريدار در وجه فروشنده بابت انجام موضوع قرارداد به هيچ عنوان قابل استرداد نميباشد.
 - 11در صورت تمايل جهت ارسال منطقه اي ،متقاضي مي بايست درخواست خود را در ساعات اداري از طريق پنل كاربري خود به شركت اعالم نمايد.
 - 12در صورت درخواست ارسال منطقه اي در ساعات و روزهاي غير اداري ،متقاضي مي بايست درخواست خود را در ساعات اداري ،قبل از ارسال اعالم نمايد.
نكته :بازه زماني تنظيم درخواست ارسال منطقه اي مي بايست حداقل يك ساعت قبل از ارسال در نظر گرفته شود.

تذكر:
فروشنده موظف به انتقال SMSاز طريق اتصال به SMS-Centerشركت ارتباطات سيار ميباشد و در صورت بروز مشكالت در ارسال پيام هاي كوتاه ،هيچ مسئوليتي متوجهفروشنده نخواهد بود و خريدار حق هيچگونه ادعايي نسبت به فروشنده نخواهد داشت.
مشترك گرامي در صورتيكه از هر يك شماره هاي خدماتي (ازمحدوديت تبليغات خارج شده) پيامك تبليغاتي ارسال گردد،ضمن مسدود شدن شماره ارسال پيام كوتاه ،جريمهنقدي به ميزان حداقل دويست ميليون ريال به حساب شما منظور خواهد گرديد.لذا دقت الزم را در ارسال هاي خود مبذول نماييد.

خدمات پشتيباني:
خدمات پشتيباني بابت باال نگه داشتن) Onlineبودن سرويس( به صورت 24ساعته مي باشد. آموزش كليه قسمت هاي پنل نرم افزاري ،امكانات و دستورالعمل ها در قسمت راهنماي پنل قابل دريافت و مشاهده مي باشد.-آدرس خريدار: --------------------------------------------------

تلفن ثابت خريدار ،وارد نمودن پيش شماره شهرستان الزامي است---------------------------------شماره همراه خريدار:-----------------------------

مهر و امضاي خريدار

