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که از این پس شخص دوم نامیده می شود به مدت  6ماه بر اساس مفاد ذیل منعقد می گردد.
 . 1سیستم مورد نیاز جهت راه اندازی کسب و کار ( حداکثر دو مورد)
سیستم شماره مجازی
سیستم درگاه واسط
سیستم VIP
 . 2دریافت سود شخص اول از شخص دوم
•

جهت حمایت از کسب و کار های جدید و نوپا از زمان راه اندازی وب سایت تا  1ماه اول هیچ سودی دریافت و محاسبه
نمی شود.

•

سیستم شماره مجازی  :از هر تراکنش  %12دریافت می شود.

•

سیستم درگاه واسط  :از کارمزد دریافتی بر روی هر تراکنش  %49دریافت می شود.به عنوان مثال اگر سود
شخص دوم  %5باشد و آن  %5برابر  500تومان باشد  ،از مبلغ  500تومان  %49به شخص اول باید پرداخت
شود.

•

سیستم  : VIPاز هر تراکنش  %51دریافت می شود.

* شرح پرداخت سود به شخص اول توسط شخص دوم
•

پرداخت شما به صورت هفتگی توسط شخص اول محاسبه و درخواست می شود.
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 . 3تعهدات شخص اول :
•

ارائه فضای میزبانی به صورت رایگان به مدت قرارداد و عدم ارسال دسترسی به آن برای شخص دوم.

•

ارائه سیستم درخواستی به صورت رایگان و عدم ارسال دسترسی به سورس آن برای شخص دوم.

•

مشاوره رایگان جهت باال بردن فروش.

•

بروز رسانی سیستم از نظر فنی جهت دریافت بازخورد باال تر.

 . 4تعهدات شخص دوم :
•

تهیه دامنه مناسب جهت راه اندازی کسب و کار با تایید و نظر شخص اول.

•

درصورت نیاز به سیستم  VIPتهیه سرور با شخص دوم خواهد بود.

•

پشتیبانی وب سایت و کاربران به صورت صحیح و منظم

•

پرداخت سود در وقت مقرر به شخص اول که محاسبه ی آن با شخص اول می باشد.

•

تهیه درگاه پرداخت

•

کلیه مسئولیت های قانونی و قضایی با شخص دوم می باشد.

 . 5شرایط و رفع مسئولیت ها
•

درصورت اتمام قرارداد و توافق با همین شرایط  ،مجددا قرارداد تمدید می شود و درصورتی که قرارداد تمدید نشود
 ،فضای میزبانی و فایل ها توسط شخص اول حذف می شود.
o

درصورت نیاز شخص دوم به ادامه ی فعالیت خارج از قرارداد  ،شخص دوم باید هزینه ی بروز
سیستم را به همراه مدت زمانی که فضای میزبانی در اختیار داشته پرداخت کند و همچنین
شخص اول تمامی فایل های پشتیبانی و داده هارا تحویل شخص دوم می دهد.

•

کلیه مسئولیت های قانونی و قضایی سیستم با شخص دوم خواهد می باشد و شخص اول هیچگونه مسئولیتی در
قبال هرگونه مشکل نخواهد داشت.
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 . 6فسخ قرارداد
•

درصورتی که شخص دوم مایل باشد زودتر از زمان قرارداد  ،درخواست فسخ دهد  ،هزینه ی هاست (فضای
میزبانی) باید توسط شخص دوم تا زمان استفاده پرداخت شود.
o

درصورت عدم پرداخت مبلغ محاسبه شده  ،کلیه سرویس های کاربر در وب سایت گروه نرم
افزاری شاهین و درصورت داشتن موجودی در کیف پول  ،مسدود و شخص دوم حق اعتراض
ندارد.

•

درصورتی که شخص دوم نتواند در بازه ی دو ماه (2ماه) به حداقل  100کاربر برسد  ،قرارداد به صورت
یکطرفه و صرفا با اطالع قبلی توسط شخص اول فسخ می شود و تمام مسئولیت آن با شخص دوم خواهد
بود.

•

درصورت عدم پرداخت سود مشخص شده توسط شخص دوم  ،قرارداد فسخ و فایل های پروژه و فضای
میزبانی بدون اطالع قبلی حذف می گردد.

•

درصورت دریافت هرگونه شکایت (قضایی یا حتی شکایت از سمت یک کاربر) قرارداد به صورت یکطرفه
فسخ و با اطالع قبلی سیستم قطع می شود.

 . 7نسخ قرارداد
این قرارداد در  7ماده و در  3صفحه و دو نسخه که هرکدام با امضاء طرفین اعتبار یکسان دارند تنظیم گردیده و به
امضاء طرفین رسید و قرارداد برای طرفین الزم االجرا می باشد .طبق ماده  10قانون مدنی طرفین ملزم به رعایت مفاد آن می
باشند.
هر گونه نوشتار دستی یا ماشینی در پشت صفحات یا هرکجای این قرارداد به جزء مشخصات صفحه اول و امضاء طرفین در
پایین این صفحه و دیگر صفحات ؛ هیچگونه اعتباری ندارد////////////////////////////////////////////////////////////////////.
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