
 
 

 آت کارت سایت در قرارداد ارائه خدمات

 شرکت آسان تهاتر ایرانیان

  طرفین قرارداد - 1ماده

انی : به نش aatcard.com (onlineharaji.com)  اینترنتی به نشانی آسان تهاتر ایرانیانشرکت طرف اول 1-1

پس  که از اینبرج تجارت ایران )برج مشکی( طبقه هفتم واحد شش  216نبش خیابان طاهری  پالک جردن باالتر از اسفندیار 

 .شود در این قرارداد سایت نامیده می

 یبه شماره مل..................... ..........................نام مرکز ارائه دهنده خدمات  ..................................... شرکت/ خانم / طرف دوم آقا1-2

شماره پروانه یا ........ .......................................  شماره ثبت 13  /  /    ثبت /....... به تاریخ تولد........................ شماره ملی شرکت /

و آدرس ایمیل  ............................همراه .................شماره ..................... و شماره تلفن ......... .........................................کسب 

 کننده نامیده می پس در این قرارداد عرضه که از این........................... ............................................یبه نشان .............................................

 . شود

 : ارائه می گردد  aatcard.comشرح خدمات که جهت مشترکان سایت 

.............................................................................................................................................................................................. 

 . باشد طرف اول می محل انعقاد قرارداد در تهران و در نشانی : 1رهتبص

ارسال خواهد شد و در صورت تغییر : نشانی فوق محل اقامت قانونی طرفین خواهد بود و تمام مکاتبات به این نشانی ها  2تبصره 

 صورت کتبی این تغییر به طرف مقابل اعالم گردد .نشانی هر طرف می بایست به 

 

 موضوع قرارداد - 2ماده

که توسط نفر دوم  طرف اول به شرح فرم ثبت خدمات در سایت عبارتست از ارائه خدمات توسط طرف دوم در سایت اینترنتی 

 . باشد آن می گردیده و ضمیمه قرارداد و جزء الینفک اعالم

 

 مبلغ قرارداد پرداختشرایط و نحوه  – 3هماد

درصد به عنوان  .....درصد به عنوان کارمزد سایت و..........%10با توجه به نوع و میزان ارائه خدمات از سوی خدمات دهنده مبلغ......

تخفیف از مجموع پرداختی به خدمات دهنده کسر و الباقی ظرف مدت سه روز کاری بعد از استفاده از خدمات به حساب 

 ...............................................................واریز میگردد.

 

 مدت قرارداد - 4دهام

 .میباشد........................لغایت.................... مدت قرارداد از تاریخ

 .می گردد قرارداد خود به خود منقضیچنانچه ارایه خدمات محدود بوده با اتمام ارایه خدمات و تعداد ذکر شده مدت :تبصره

 

 



 
 

 (کننده عرضه) دات طرف دومهتع  -5ماده 

کیفیت عرضه  در سایت را دقیقا طبق مشخصات ذکر شده و در باالترین یا خدمات ارائه شده کاال کننده موظف است عرضه1-5

 تمامی مراجع قضاییمراجعه به یکطرفه قرارداد بدون نیاز به  تواند با فسخ پذیرد سایت می چنانچه خالف آن صورت نماید و

 .کسر نماید یا تضمین طرف دوم یا اعضا و سایر اشخاص ثالث را از اعتبار موجود و خسارات وارده به سایت و

ساعت  48 ات اعالم و نهایتا از طریق سایت تبایست ابتدا به سای یا قیمت خدمات می کیفیت هرگونه تغییر در مشخصات 2-5

 .طرف دوم تا این زمان موظف است با شرایط سابق نسبت به ارائه خدمات اقدام نماید.نل تغییر خواهد نمودپ در

ایران و موافق بر معیار  اسالمی چمهوری چهارچوب قوانین بایست در کاال صرفا می یا هرگونه ارائه و فروش خدمات و 3-5

 .باشد و شرعی اجتماعی عرفی های

ذکر شده در سایت ممنوع بوده و در صورت  کاالی یا هرگونه هزینه اضافه از اعضا به هر نحو در خصوص خدمات دریافت 4-5

 .باشد کلیه خسارات وارده بر عهده طرف دوم می یکطرفه قرارداد مشاهده ضمن فسخ

 .کاال در محل سایت صرفا به عهده و تشخیص طرف اول است یا خدمات گیری نحوه قرار 5-5

 .ف دوم متعهد است هیچگونه تبلیغ سو علیه سایت انجام ندهدطر 6-5

 .پذیر است از سایت امکان کتبی طرف اول صرفا با اخذ مجوز استفاده ازلوگوی7-5

 

 سایر شرایط  -6ه ماد

طرفین الزام  برایحکم واحد را داشته و  پس از امضا هریک بین طرفین توافق و قانون مدنی 10هماده و مستند به ماد 6 این قرار داد در

 .آور خواهد بود

  :  موارد ارائه شده به مشترکان سایت آنالین حراجی

 .........................................................................توضیح      تومان...............................قیمت................................................. .1

 .........................................................................توضیح       تومان......................................................قیمت......................... .2

 ......................................................................... توضیح     تومان.......................................................قیمت......................... .3

 ........................................................................توضیح       تومان..................................................قیمت.............................. .4

 ........................................................................ حی............................تومان      توضمتی...................................................ق .5

 

 

 

               و مهر مرکزارائه خدمات  امضاء                                         آت کارت       امضاء و مهر سایت                        

                                   نام نماینده                     نام نماینده                                                                              

 تاریخ                                                                                 تاریخ                       


