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 قرارداد: اجرای نحوه 
قراردادها متناسب با مدت مندرج در آن به صورت اتوماتیک تمدید می شود. در صورت عدم تمایل هریک از طرفین مبنی بر تمدید اتوماتیک 

 باید از یک هفته قبل از انقضا به صورت کتبی به طرف دیگر اعالم گردد. در صورت عدم اعتبار پروانه کسب خدمات دهنده قرارداد  قرارداد،

 تمدید نشده و باربر هیچ مسولیتی بر عهده نخواهد گرفت.

حق ، طرف قرارداد نمی نماید و هیچ یک از افراد این قرارداد حق انحصاری برای شرکت های حمل و نقل و شرکتها طرف قرارداد ایجاد

 ند داشت.هدر مورد لیست قیمت و نرخ های دیگر شرکت های حمل نقل نخواو اظهار نظر اعتراض 

 با توجه به رعایت استاندارد های قیمت گذاری تعیین میشود. باربرینه ها و قیمت های خدمات هز

، حقوق مالکیت فکری یا سایر حقوق و باربراظهار می نماید که با عرضه خدمات در پنل اختصاصی خود در درگاه اینترنتی  خدمات دهنده

ی را نقض نکرده است و در صورت کشف خالف این موضوع، کلیه مسئولیت امتیازات مکتسبه متعلق به هیچ شخص حقیقی و حقوقی دیگر

 را در این خصوص جبران نماید. باربرهای حقوقی و کیفری بر عهده وی خواهد بود و باید کلیه خسارات وارده به 

موافقت کتبی و قبلی طرف  حق واگذاری جزئی و کلی حقوق و تعهدات خود را به موجب این قرارداد به اشخاص ثالث بدون خدمات دهنده

 حق واگذاری را برای خود محفوظ می دارد.باربردیگر، تحت هیچ عنوانی اعم از نمایندگی، وکالت، صلح حقوق و سایرعناوین نخواهد داشت و 

 خدماتقباً متعهد به معرفی نماینده خود جهت آموزش و توجیه در خصوص نحوه استفاده از درگاه اینترنتی میباشد. متعا خدمات دهنده

 طرح نماید. باربرنمی تواند به ادعای ناآگاهی یا عدم اطالع رسانی، ادعایی را علیه  دهنده

 سامانه ثبت نماید. در دقیقه 3مدت  مناقصه ظرف درشرکت تمایل به صورت قیمت پیشنهادی خود را درمتعهد میشود  خدمات دهنده

 دهنده: خدمات حقوق و تعهدات

 صنفی، های گواهینامه نیز و ثبتی معتبر و موثق مدارک و هویت احراز خصوص در شده درخواست مدارک است متعهد دهنده خدمات

 عدم. نماید روزرسانی به را آنها لزوم صورت در و بارگذاری را پنل شرح به مدارک سایر و استاندارد ،(لزوم صورت در) بهداشتی ای، حرفه

 ایجاد باربر برای را حق این( نقص رفع اخطار از پس) باربر برای فسخ حق ایجاد بر عالوه صحیح، طور به اسناد روزرسانی به یا بارگذاری

 .میکند

 معرفی باربر با هماهنگی و ارتباط جهت خود نماینده عنوان به را شخصی قرارداد، این انعقاد با همزمان میتواند حقیقی دهنده خدمات

 .نماید

 معرفی باربر با هماهنگی و ارتباط جهت خود نماینده عنوان به را شخصی قرارداد، این انعقاد با همزمان است موظف حقوقی دهنده خدمات

 .نماید

 .باشد می خود فعالیت با مرتبط صنفی خاص شرایط و رقابت قانون مقررات و اصول تمامی رعایت به متعهد دهنده خدمات

 چنانچه و نمیباشد قرارداد انعقاد برای قانونی ممنوعیت هیچ مشمول قرارداد، این انعقاد زمان در که دارد می اظهار و اعالم دهنده خدمات

. باشد می باربر به مقتضی تصمیم اخذ جهت خود قانونی ممنوعیت اعالم به متعهد گرفت، قرار ممنوعیت مشمول دلیلی هر به زمانی هر در

 باربر و بود خواهد باربر و ثالث اشخاص به وارده خسارات جبران و آن قانونی عواقب مسئول دهنده خدمات ممنوعیت، اعالم عدم صورت در

 .داشت نخواهد و نداشته مسئولیتی هیچ
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 این تایید با و نماید جبران را باربر به وارده خسارات باید دهنده خدمات قرارداد، این در مندرج تعهدات از یک هر از تخلف صورت در

 .نماید اقدام پنل قطع به نسبت راساً خود تشخیص به میتواند باربر قرارداد، این مفاد رعایت عدم و تخلف بروز صورت در پذیرد می قرارداد

 از یک هر میتواند باربر و میباشد تضامین جمله از باربر نزد دیگر، منشا هر از ناشی خواه قرارداد، این از ناشی خواه دهنده خدمات مطالبات

 .نماید وصول خود نزد تضامین از یک هر یا وی مطالبات محل از راسا را خسارات و ها هزینه خویش، مطالبات

 طرف قبلی و کتبی موافقت بدون ثالث اشخاص به قرارداد این موجب به را خود تعهدات و حقوق کلی و جزئی واگذاری حق دهنده خدمات

 .دارد می محفوظ خود برای را واگذاری حقباربر و داشت نخواهد سایرعناوین و حقوق صلح وکالت، نمایندگی، از اعم عنوانی هیچ تحت دیگر،

 داده گزارش بیمه شرکت به تحویل از پس کاری ساعت ۲۴ عرض در را نقل و حمل از ناشی هایآسیب میشود متعهد دهنده خدمات

 .کند پرداخت)صاحب بار (  گیرنده خدماتطبق زمان قانونی به  به را خسارت پیگیری نماید وو

 اقدام قرارداد فسخ به نسبت صالحدید حسب  پنل به کاربر دسترسی قطع ضمن تواند می باربر بار، سه مدت به تعهد نقض تکرار درصورت

 .شد نخواهد خسارات و التزام وجوه مطالبه از مانع قرارداد فسخ. نماید

 چاپ خدمات، سریع انجام)خود تعهدات انجام به نسبت سریع و جدی صورت به مناقصه در شدن برنده از بعد است موظف دهنده خدمات

 نقل و حمل های مجوز صدور بزای اطالعات کلیه گرفتن و خدمات یا بار صاحب با سریع آنی،تماس صورت به خدمات انجام حواله یا فاکتور

 .نماید اقدام پیشنهادی قیمت با( خدمات یا

 باربر: حقوق و تعهدات

 تعهد کاربران شخصی اطالعات نگهداری در امین و جانبی امور خصوص در دهنده خدمات و کار و کسب مجازی فضای واسطه عنوان به باربر

 .مینماید

 همچنین. است باربر فکری ومالکیت رایت کپی تحت شده، ارایه خدمات و خصوص در اینترنتی درگاه در مندرج تصاویر و مطالب کلیه

 پیگیری برای را خود حق باربر و بوده ممنوع قرارداد، تحت های شرکت برای حتی ها، آن از تجاری استفاده و دتنااس برداری، بهره هرگونه

 .دارد می محفوظ موارد این نقض قانونی

 :خدمات های هزینه و کمیسیون

 درصد اینکه به نظر. گیرد می تعلق باربر اینترنتی درگاه در خدمات عرضه بابت که است خدمت یا کرایه بهای از درصدی: باربر کمیسیون

 به نیز را مذکور درصد پنل، در خدمات درج یا و ثبت با دهنده خدمات است، رویت قابل دهنده خدمات برای پنل در باربر از پیش مذکور

 خدمات مطالبات محل از خود کمیسیون وصول به نسبت تواند می باربر .پذیرد می و کند می تائید باربر کمسیون و الزحمه حق عنوان

. دارد وجود باربر توسط زمان هر در ها جریمه و ها هزینه کمیسیون، تغییر امکان .نماید اقدام متعلقه افزوده ارزش بر مالیات همراه به دهنده

 از پس دهنده خدمات توسط دهی خدمات روند ادامه و رسید خواهد دهنده خدمات اطالع به جریمه و ها هزینه کمیسیون، در تغییرات

 مورد دهی خدمات روند ادامه با خود به خود که است قرارداد این اصالحیه درحکم و است جدید شرایط پذیرش منزله به تغییرات اعمال

 .ندارد بودن االجرا الزم برای ای جداگانه ابالغ و امضا تشریفات به نیاز و است گرفته قرار طرفین توافق

 مینماید. ساقط خود از را بعدی ادعای هرگونه و شده داده توضیح و تفهیم دهنده خدمات به خدمات برای ها هزینه کلیه
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