
 خدا نام به

 سایت وب اندازی راه خدمات ارائه قرارداد

 : طرفین قرارداد1ماده 

........................................  ملی کد با م ..................................................خان سرکار/آقای جناب بين قرارداد اين

و جناب  سو، يك از کارفرما عنوان به ه نمایندگی از شرکت/مجموعه/سازمان ..................................................ب

 از نمايندگی............ به آقای/سرکار خانم .................................................. با کد ملی ..................

 منعقد ذيل مفاد طبق مجری، عنوان به دیگر سوی ازشرکت/مجموعه/سازمان .................................................. 

 .گردد می

 ..........................................................................................................................................: کارفرما آدرس

 : ..............................................نتلف

 ..........................آدرس مجری: ..................................................................................................................

 : ..............................................نتلف

 : موضوع قرارداد2ماده 

 با مطابق و انتخابی قالب از استفاده با سایت وب اندازی راه و طراحی دامنه، و هاست خریداری قرارداد اين موضوع

 .باشد می قرارداد مجری توسط سایت، در مندرج موضوعات جهت از کارفرما خواسته های

 .گردد می تلقی قرارداد این پیوست جزو کارفرما : خواسته1تبصره 

 : نحوه اجرای قرارداد3ماده 

 روز .......... مدت در قرارداد مفاد و کارفرما درخواست طبق سایت وب اندازی راه و طراحی دامنه، و هاست خریداری

 پرداخت می باشد.( پیش مبلغ پرداخت زمان از قرارداد این رسمی شروع قرارداد )تاریخ شروع از تاریخ کاری

 : تعهدات مجری4ماده 

 .کارفرما کاری های ایده و دريافتی اطالعات نمودن تلقی محرمانهالف: 

 ا، مندرج در پیوست قرارداد.کارفرم های خواسته با مطابق سایت وب اندازی راه و طراحیب: 

 بعدازظهر( 5صبح تا  10کاری )روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت  ساعات در تلفن و ایمیل طریق از پشتیبانیج: 

 .سایت تحویل از ماه پس 6 تا رایگان صورت به سایت سیستمی خطاهای و مشکالت از پشتیبانی خدمات ارائهد: 

 : تعهدات کارفرما5ماده 

 .قرارداد مجری به ایمیل ارسال یا و مکتوب بصورت آن مندرجات و سایت وب درمورد اولیه اطالعات کامل ارائهالف: 

 .مقرر موعد در مالی امور انجامب: 

 .کتبی بصورت اساسی تغییرات انجام جهت مجری با هماهنگیج: 



 : مدت قرارداد6ماده 

 .ماه است 6 باشد، می آن از پشتیبانی و وبسایت اندازی راه و طراحی منظور به که قرارداد اين اعتبار زمان مدت

 .است تمدید قابل مدت این نیاز صورت : در2تبصره 

 : مبلغ قرارداد7ماده 

لاير ).............................................................................. لاير  ....................................... قرارداد این مبلغ کل

 .شد خواهد لحاظ قرارداد 4 ماده در مندرج تعهدات با سایت وب زیاندا راه و طراحی برای به حروف( بوده، و

 تمدید هزینه دوم سال از و، جزو مفاد این قرارداد بوده، سال 1 مدت به خریداری پنل هاستینگ و دامنه معتبر: 3تبصره 

 باشد. می کارفرما عهده بر آن

 .بود خواهد جداگانه هزینه دارای مندرج مفاد اساس بر تحویل، از پس اضافه خدمات : هرگونه4تبصره 

 .گیرد نمی تعلق کسوراتی هیچگونه قرارداد این : به5تبصره 

 : نحوه پرداخت 8ماده 

 : باشد می زیر شرح به طرفین توافق طبق قرارداد، این مبلغ پرداخت نحوه

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

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

 شماره کارت های بانکی در صورت پرداخت کارت به کارت به شرح زیر می باشند :

  به شماره کارت ............................................................ به نام ..............بانک ......................................... 

 : شرایط فسخ قرارداد9ماده 

 پرداخت پیش کل بایست می و شده فسخ قرارداد خدمات، اين ارائه و همکاری از قرارداد مجری امتناع صورت در 

 .شود عودت داده

 محفوظ جبران خسارت، نزد مجری قرارداد برای مبلغ پیش پرداخت کل راه، میانه در کارفرما انصراف صورت در 

 .ماند خواهد

 به دیرکرد، هفته هر ازای به شده، تعیین زمان در پروژه تحویل در قرارداد مجری موفقیت عدم صورت : در6تبصره 

دیرکردهای ناشی از سهل انگاری کارفرما، اعم  .شد خواهد پرداخت پروژه به عنوان خسارت کل % هزینه5مبلغ  کارفرما

 از تاخیر در تحویل محتوای اولیه سایت، مشمول این تبصره نخواهند شد.

 

 .داشت خواهند واحد حكم كه گرديده تنظيم نسخه دو در و باشد می تبصره 6 و ماده 9 بر مشتمل قرارداد اين

 محل امضای مجری    محل امضای کارفرما

 


