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 بسمه تعالي

 

  اعتباریقرارداد اعطای ساین 

 

 بين  _خيابان خرمشهر -به مديريت آقای عباس سبک پا به آدرس : مشهد  آژانس زمان گشتفي مابين اين قرارداد 

 كه زين پس 36050333491و شماره موبايل  35003504130-0طبقه سوم به شماره تلفن  03پالک -4و  2خرمشهر 

  ..................................... ....... ، به مديريت آقای ...................از يک  طرف و ......................اول ناميده ميشود،طرف 

 ...................... و به آدرس:......................و موبايل ...............................و شماره ثابت ...............به كد ملي................

 شود، ناميده ميطرف دوم  كه زين پس... ،............................................................................................................ 

 ذيل منعقد ميگردد. شرايطديگر مبتني بر از طرف 

 

 موضوع قرارداد - 1ماده 

 ت،ـت زمان گشـش اينترنتي و رزرو آنالين كليه خدمات سايفرو اعطای ساين جهتموضوع قرارداد عبارت است از

(www.zamangasht.comاز جمله) رزرو ترانسفر و گشت و تمامي مواردی كه بصورت به روز در سيستم رزرو  و 

 هایـرنامه و نرخـر با بـاين ام كهت فروش)وب سرويس(ـوم جهطرف دفروش اينترنتي  زمان گشت  وجود دارد، به 

 .امکان پذير مي باشد طرف اولاز سوی  تنظيمي

 نالينآم رزرواسيون ـراجعه به سيستــطرف دوم موظف است جهت سير عمليات فروش تنها از طريق متبصره الف:

 رزرو نمايد.به  اول اقدامطرف 

 ت طرف دوم،ـدرخواس با  طرف اول سوی تم از ـسيس  ای اين قرارداد رمز عبورـــان با امضـــــهمزمتبصره ب:

 به رمز طرف متفرقهدر قبال عواقب دستيابي افراد رف اول ط اختيارطرف دوم قرارخواهد گرفت و پس از واگذاری،در

 االت يا نقايص مخابراتي باشد هيچطرف دوم و سهل انگاری وی يا اشکای ـنا به جازاينکه علت آن اعتماد  دوم اعم

 نداشته و هيچ عذری را نمي پذيرد. مسئوليتي

 

 قراردادمبلغ  -2ماده 

  طرف اول به طرف دوم اعالماز سوی سامانه اينترنتي  كل فروش كه نرخ آن قبال ً مبلغ قرارداد عبارت است از مجموع

 به شركت پرداخت خواهد گرديد. 0شده و وجوه حاصل از فروش از ناحيه طرف دوم به شرح ماده 

 غير پيک ، طرف دوم موظف به رعايتير بودن نرخها در مدت زماني مختلف در ايام پيک و با توجه به متغ تبصره الف:

 های ارائه گرديده از سمت طرف اول مي باشد. مبلغ

 

 نحوه پرداخت -3ماده 

 توافق كه  در  تبصره همين  ماده لحاظ  را بصورت طرف دوم موظف ميگردد كه بهای ناشي از فروش موضوع قرارداد     

 ارسال فرمايد. را به شركت   واريزی  فيش تسويه نموده و طرف اول  با حسابداری  هر ماه سي ام  در مورخه گرديده     

 طرف اول مبلغ .......................ريال را بصورت چک معتبر بانک رسمي كشور در وجه زمان گشت بدون : الف تبصره     

 نمايد. اعطا مياعتبار به طرف دوممبلغ وجه چک راصد در 33اختيارطرف اول قرارداده وبه ازاء آن طرف اولتاريخ در    
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 اجرا قرارداد: -4ماده 

 د،دارسيستم فروش قرارطرف اول متعهد ميگردد نسبت به درخواست طرف دوم تمامي خدمات مورد نظر را كه در      

 برقرار نمايد.نمايد و رضايت مشتری را  ارائه    

 

 :مدت قرارداد -5ماده 

 باشد. مي الي ......../......../........ ......../......../........مدت قرارداد از مورخه      

 

 تضمين حسن انجام پرداخت -6ماده 

 تمامي حق قانوني را  از خود  طرف دوم متعهد ميگردد نسبت به مقررات طرف اول متعهد باشد در غير اينصورت       

 سلب نموده و طرف اول ميتواند از طريق مراجع قانوني و قضايي پيگيری نمايد .خود     

 

 :فسخ قرارداد - 7ماده 

 امي اوراق بهادار تحويلي و تسويهقرارداد ميتوانند با اعالم كتبي ، در هر زمان و پس از استرداد كامل تمطرفين     

 نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايند.قطعي،    

 

 هر ه كه گرفتقرار ات مورد تائيد و امضا طرفيندو نسخه تنظيم گرديد و تمامي صفحدر ماده و  فتاين قرارداد در ه*

 .دواحد را دارا نسخه حکم

 

 مدیر آژانس زمان گشت                                              /رزرواسيون/هتلمدیریت  شرکت خدمات مسافرتی

 عباس سبک پا                                                               ..........   ...................                                   


