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 قرارداد  

 

ازاین پیمان  که  حاضر  مینامه  نامیده  قرارداد  تاریخپس  در  پارسیان   .............................   شود،  پیشرفته  فناوری  شرکت  بین  تهران    در 

به نمایندگی آقای عباس برتینا به   10102611963و شناسه ملی    219894ثبت    به شماره  "برتینا"تجاری  عالمت  با    )سهامی خاص(

خی سم تهران  نشانی  و  مدیرعامل  حجت  ت  کوچه  ستارخان  پل  از  بعد  ستارخان  تلفن  ابان  برتینا  اینترنتی    61064ساختمان  پایگاه  و 

www.bertina.ir  و  .......................با شماره ملی .....................  ......................................... .....................  سو وشود از یککه شرکت نامیده می .......

  ................................................................... .....................................................................................ی:با نشان  شماره ثبت/شناسنامه .........................................

تلفن .............................................................   و   ملی  شماره  به   .............................................. آقای/خانم  نمایندگی  سمت  .............به  به   .........

ارداد درج شده است منعقد  سوی دیگر طبق مقررات و شرایطی که در قر  شود ازمشتری نامیده می  کاربر یا  که  .............................................

 گردد. می

قانون آیین دادرسی    72  مادهاخیر  قسمت  قانون مدنی و    1010اعالمی درقرارداد، اقامتگاه قراردادی طرفین و تابع مقررات ماده    آدرس

 مدنی می باشد. 

مشتری به مورد تقاضای مشتری و غیره با ارسال اطالعیه به ایمیل    سرویس  با  ابطهدر رهای شرکت برتینا  رسانی اطالع تمامی    :تبصره

برتینا  وی  ه کاربریحیناایمیل مشتری در  آدرس   این  ت می گیرد که مالک عمل خواهد بود  صور   در سیستم های  با امضاء  و مشتری 

ی برتینا نسبت به ثبت نام فوری  نام در ناحیه کاربر ت ثبعدم در صورت و موظف می باشد  قرارداد نسبت به این موضوع کسب اطالع نمود

 در ناحیه کاربر برتینا اقدام نماید. 

 

 : موضوع قرارداد1ماده 
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 مدت قرارداد  :2ماده 

و یااا    پایان شارژ  ،ط پایان قراردادو شرای  باشدمی  .......................... .......... ........  لغایت تاریخ   .................................. مدت قرارداد از تاریخ 

 .باشدمی باشد که مرجع تشخیص آن شرکت می  (هرکدام که زودتر فرا رسد)سرویس مشتری در سیستم های برتینا  مدت

 مبلغ قرارداد  :3ماده 

عدد    قراردادکل  مبلغ   حروف  و  ریال..................................................................به  مبلغ    که  باشدمی ریال  ..................................................  به 

بابت    ریشتم  آن در هنگام عقد قرارداد توسطریال    ........................................................................به حروف  ریال........................................................

ماده   در  مذکور  استپرداخت    1موارد  قرارداد  شده  موضوع  تحویل  در هنگام  آن  مبلغ  مابقی  کامل،  پرداخت  عدم  در صورت  توسط    و 

   مشتری پرداخت خواهد شد.

 طرفینتعهدات   :4ماده 

  2باار اساااس شاارایط ماااده  تری  توسط مشقرارداد  پرداخت کامل مبلغ  پس از اد را قرارد 1مندرج در ماده موظف است موارد  شرکت 1-4

 به مشتری ارائه نماید.  قرارداد

نیازهااا توسااط مشااتری  بااه وی  ماه پس از تاریخ عقد قاارارداد و تحویاال پی  یکباشد موضوع قرارداد را حداکثر شرکت موظف می 2-4

را دارد. در  طرفااه قاارارداد فسخ یکماه گردد. مشتری حق  یک بی  ازکه تأخیر شرکت در تحویل موضوع قرارداد رصورتیتحویل نماید. د

الزم به ذکر است شرکت تمامی تالش خود را خواهد نمود   باشد.پرداخت به مشتری میاین حالت شرکت موظف به بازگرداندن مبلغ پی 

فنی ممکن است ایاان  اما بنا به دالیل خاص  پذیرد و  از چند ساعت تا حداکثر چند روز انجام    ه ترین زمانتا تحویل موضوع قرارداد در کوتا

 .ساعت تا حداکثر چند روز خواهد بودطی چند    مشاریان  ورت معمول تحویل سرویسانجامد اما به صیبروز به طول    30تا    زمان

به مشااتری   قرارداد اعالمی در لایمی و یا این موضوع کتبا به ادرس کهباشد مرجع تشخیص تحویل نهایی موضوع قرارداد شرکت می  3-4

 د شد.خواهاطالع داده  
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که تحویل موضوع قرارداد نیاز به همکاری از طرف مشتری داشته باشد مشتری موظف به همکاری با شرکت جهت تحویاال  درصورتی 4-4

ات  کاالهااا و یااا خاادم  هااا و یااایااا داده  که تحویل موضوع قرارداد نیاز به ارائااه ماادارک و یااا اطالعااات وباشد. درصورتیموضوع قرارداد می

باشد. تنها مرجع تشخیص این موضوع شرکت می باشد. در صورت  رف مشتری باشد، مشتری موظف به ارائه این موارد میاز طنیازی پی 

  اطالع داده خواهد، پی  نیازهای مربوطه توسط شرکت، کتباً به آدرس اعالمی مشتری، ایمیل و یا ناحیه کاربری مشتری  وجود این موارد  

 د بود.خواهمات آتی شرکت  شد که مالک اقدا

 نیاز توسط مشتری به وی رسید ارائه نماید.باشد پس از ارائه موارد پی شرکت موظف می 5-4

  موقع از طرف مشتری باشد، انجااام و تحویاال موضااوع قاارارداد تااا زمااانکه تحویل موضوع قرارداد به دلیل عدم همکاری بهدرصورتی 6-4

که تااأخیر  پس از تکمیل همکاری اجرا خواهد شد و درصااورتی 2بند  4ر ماده حه دو موارد مطرو گرددتری معلق میهمکاری مناسب مش

ن حالت در صورت بااروز خسااارت بااه  یطرفه قرارداد را دارد. در انیاز بی  از دو ماه گردد شرکت حق فسخ یکمشتری در ارائه موارد پی 

 ، شرکت خواهد بود.و تعیین خسارت  وسط مشتریسب تیص همکاری مناد. تنها مرجع تشخپرداخت آن می باششرکت مشتری متعهد به  

لغو قرارداد خواهد شد.   بباشد و عدم رعایت شرایط سرویس موجشرایط سرویس برتینا می بندهایمشتری موظف به رعایت تمامی  7-4

الینفااک ایاان قاارارداد   قیهاالحو  ضمیمه عنوانبهارد و وجود د "ط سرویس برتیناشرای"برتینا با عنوان  سایتوبشرایط سرویس برتینا در 

 https://www.bertina.ir/tosبااه آدرس    باشاادمیمشااتری موظااف  .  باشااداالجاارا میو باارای طاارفین الزم  ددتلقاای ماای گاار

شااتری موافقاات  ین مهمچناا   ری نمایااد.داگهاا قرارداد ن  ضمیمه  عنوانبهو شرایط سرویس را چاپ نموده و   )شرایط سرویس برتینا( مراجعه

در صورت لغو سرویس مشتری به دلیل عدم  برتینا که در باال ذکر شد را اعالم می دارد.  ویس شرایط سرمامی تغییرات آتی قطعی خود با ت

هااد  ی پرداخاات نخواخسارت به مشترهر عنوان  عنوان مبلغ قرارداد، باقیمانده مدت خدمات و یا  گونه مبلغی بهرعایت شرایط سرویس هیچ

  )شاارایط ساارویس  www.bertina.irآدرس در پایگاه اینترنتی بااه استفاده از خدمات شرکت که مشتری ضمن آگاهی از شرایط    شد.

و مشااتری حااق هرگونااه    اسااتادرت به امضاء قرارداد نمااوده  رسیده است مب  ویواقع شده است و در زمان انعقاد قرارداد به اطالع  برتینا( 

 .تو اسقاط نموده اسا از خود سلب  بت به این ماده راعتراضی نس

رداخت نماید و تا زمان عدم تسویه کاماال مبلااغ  نماید تمامی مبلغ ذکرشده در قرارداد را در موعد مقرر به شرکت پمشتری تعهد می  8-4

 قرارداد شرکت تعهدی در ارائه خدمات ندارد.
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ه و تسویه کامل مبلغ قرارداد  نسبت به پرداخت مبالغ باقیماند  ل موضوع قراردادروز پس از تحوی  20باشد حداکثر  مشتری موظف می   9-4

پرداخت   عنوان خسارت باید به شرکتدرصد کل مبلغ قرارداد به  2ر روز مبلغ قدام نماید و در صورت تأخیر مشتری در پرداخت به ازای ها

 گردد.

، اشتباه در    دیاز خرقبل    ی، عدم آگاه  ازیرده شدن نعدم برآو  ا ی،    ت یفیاز ک  تیشامل عدم رضا  لی که کاربر به هر دل  ی در صورت 10-4

کاربر    سیبه کاربر بازگردانده نخواهد شد و تنها سرو  یطیشرا  چی تحت ه  ی مبلغ  چیه  دینما  سیاقدام به لغو سرو  یگرید  ل یهر دل  ایو    دیخر

 . قرارداد می باشد  و کاربر موظف به پرداخت کل مبلغ  مجدد لغو خواهد شد  ژاز شار  یر یجهت جلوگ

  سی حالت ادامه سرو  نی. در اباشدی دارا م  یدر هر زمان  یفن  ریو غ  یفن  لیرا به هر دلکاربر    سی وطرفه سر  کیحق فسخ  شرکت   11-4

و    ریها ، دادن امکان انتقال به غداده   بانیشتبه کاربر، دادن پ  سی سرو  لیاز جمله تحو  یگرینوع خدمات د  چ یو ه  گرددی کاربر فوراً قطع م

  ی ها   سیخود که در خارج از سرو  بانیاز نسخه پشت  دیائه نخواهد شد و کاربر باربر اربه کا  یطی شرا  چیتحت ه  یگر یدات  خدم هر نوع    ای

مانند دامنه    ییها  سیحذف و سرو  شرکت  یها  ستمیکاربر فوراً از س  یهاداده   یحالت تمام  نی. در ا  دی استفاده نما  کندی م  ینگهدار   شرکت

محاسبه   یو  سی زمان سرو  ماندهیکاربر بر اساس باق یپرداختریالی مبلغ  دهمانیو باق گردندی کاربر آزاد م تیمالک  بدونو  یبه صورت عموم

 و مبلغ آن به کاربر باز پس داده خواهد شد. 

خدمات    ایو  ها    سیکه از سرو  میرمستقیو غ  میدر برابر هر نوع خسارت مستق  یطیشرا  چیتحت ه  تشرک  که  کندی کاربر موافقت م  12-4

نمی باشد و   هیچ نوع خسارت مادی و معنوی  تحت هیچ شرایطی متعهد به پرداخت باشدی سئول نمگردد م یافراد  ای متوجه فرد و   شرکت

به نفع کاربر    گریهر مرجع رفع اختالف د  ایو    ییاجع قضاشده توسط مرجع رفع اختالف شامل مرسقف خسارات اثباتمستثنا  در شرایط  

سرواز    کیهر    یبرا  هزها    سیانواع  معادل  سرو  ی ختپرداریالی    نهیحداکثر  به    سیآن  کاربر  ه  تشرک توسط  شرکت  و    گونه چیبوده 

 نخواهد داشت.   یطیشرا  چیمبلغ تحت ه  نیمازاد بر ا  یجبران خسارات  قبالدر    یتیمسئول

را دارد. در این حالت  طرفه قرارداد  کروز گردد. شرکت حق فسخ ی  35که تأخیر مشتری در پرداخت تعهدات بی  از  درصورتی  13-4

 . باشدظف به جبران خسارات وارده به شرکت میمشتری مو
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  یکلاا   طوربااهوکالت دهد.    یاواگذار نموده    یگریرا به د  قرارداد  ینتعهدات خود نسبت به ا یاتمام حقوق  یا یبخش دانتوینم مشتری 14-4

،    یانتقااال قطعاا   از قبیاال  یااقر طرمنافع آن به هاا   یا، بخ  و    عینبهنسبت    قراردادموضوع  محصوالت و خدمات  وانتقالنقلانجام هرگونه 

 .باشدیم  یرپذامکان  شرکت  یاموال تنها با اجازه کتب  یمو حق تقس  یتقوق ، اقرار ، وکالت ، وص، صلح ح  ی، شرط  یا، اجاره یرهن

  نیا  .دیمانیم  یاربر خاص( به صورت دورهکا  کیسرور )نه    از کل  بانینسخه پشت  هیخود اقدام به ته  یها  سیسرو  یدر تمام شرکت 15-4

  یماا   شرکت  یداخل  اتیصرفاً جهت عمل  بانینسخه پشت  نیاما ا  ردیساالنه انجام پذ  ایو   بارکیماهانه، چند ماه  ،یها ممکن است هفتگدوره

(  بانیکاپ)نسااخه پشااتب  تیمساائول  یر کلاا بااه طااو  رناادیپذیکاربران م  یکاربر خاص نباشد. تمام  کی یممکن است شامل داده ها وباشد 

  شاارکت  یو ساارورها  زاتیاا خااارج از تجه  ییود را در جااااطالعااات خاا   هیاا کل  بانیپشت  ستیبایخود آنان بوده و همه کاربران ماطالعات با 

کاربر موظف است  به عهده کاربر خواهد بود و  تی. در صورت بروز هر مشکل مسئولندیآن استفاده نما زا ازیتا در صورت ن  ندینما  ینگهدار

  یماده شااامل تمااام  نیبازگرداند. ا  دینمایم  ینگهدار  شرکت  یتوسط خودش که در خارج از سرورها  شدههیته  یهابانیاطالعات را از پشت

باشد صاارفاً    دهیگرد  دیهم ق  یریبک آپ گ  سیسرو  کی  یهایژگیکه در و  یدر صورت  یبدون استثنا خواهد بود و حت شرکت یها سیسرو

  زیاا ن  سیماده خواهااد بااود و کاااربر آن ساارو  نیو شامل ا  دیز آن استفاده نماا  تواندینم  یرا دارد مشتر رکتش یداخل یریآپ گجنبه بک 

  ایاا و    یو عاادم همکااار  سااتین  رفتهیاز کاربر پذ  بانینسخه پشت  هیعدم ته یبرا یفن ریو غ یفن لیدل چی. هباشدیبک آپ م هیموظف به ته

توسط    شدههیسالم بودن و کامل بودن بک آپ ته از شدبایکاربر موظف مکاربر باشد.  بک آپ توسط هیتهعدم  لیدل تواندینم یمشکل فن

توسااط کاااربر    شاادههیناقص بودن بک آپ ته ایو در صورت خراب بودن و  دیحاصل نما نانیاطم شرکت یها سیخودش در خارج از سرو

عماال بااا    نیاا ود باشااد اموج  شرکت  یت کاربر از بک آپ هازگرداندن اطالعاکه امکان با ینخواهد بود. در صورت شرکت هبه عهد تیمسئول

وجااود ناادارد    شاارکت  بانیپشت  یهاامکان بازگرداندن اطالعات کاربر از نسخه لیکه به هر دل یانجام خواهد شد و در صورت نهیهز افتیدر

 بود.  واهدنخ  شرکتمتوجه    یتیمسئول چیه

هاار نااوع مالیااات شااامل  بیمه دیگر و  حق نوعع بیمه تامین اجتماعی و یا هر شامل انوا انونیو کسورات ق نه هامامی هزیپرداخت ت  16-4

جملااه  منهیچ بخشی از مبلغ قرارداد تحت هیچ عنوان    یا سپرده نگهداشتنو  ق کسر  و مشتری ح ر عهده خریدار می باشدتکلیفی و غیره ب

بااا    بایساات  میوسط مشتری ،  ترت الزام به انجام اینکار  صو  و در  یگری نداردو یا هر عنوان د  هو یا سپرد  مفاصا حساب  حسن انجام کار و یا

 .یا سپرده نگداشته شودظر کسر و  میزان مورد ن  پسابتدا مبلغ قرارداد به میزان مورد نظر افزای  یافته و س  شرکت  کتبی مجزای  تموافق
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مشاهده و    املک  زهمی شود در نتیجه کاربر اجاقرارداده  شرکت    با توجه به اینکه اطالعات و داده های کاربر در شبکه و سیستم های 17-4

محرمانااه و  تمامی اطالعات و داده های خود    و تغییر و حذف  و بررسیاز پایان قرارداد  هر زمان حتی پس  اتک آپ کپی و بتهیه مطالعه و 

خااود در    طالعات و داده هااایا ترسی به تمامیدس شده و یا نشده و به طور کل هر نوعخصوصی و رمزنگاری  یا شخصی و یاغیر محرمانه 

می دهد و کاربر حق شکایت از شرکت بابت دسترسی و یا تغییر و یا حذف و یااا کپاای از اطالعااات را از   ارائه و سیستم های شرکت شبکه

 .خود سلب می نماید

باشد آن بخ  بااا اسااتناد بااه    ییااجر  یرغ  یاعتبر  قرارداد نام  یناز ا  یبخش  کهدرصورتی.  باشندیم  پذیریکقرارداد تفک  ینا یهابخ  18-4

 االجرا هستند.کامل الزم  طوربهها  قسمت  یرو سا  گرددیم  یرتفس  یشکل به متن اصل  ترینیکقانون و به نزد

توسااط    مو به هر روش حتی اگر به صورت مستقیم یا غیر مستقیپاک شدن و یا تغییر در اطالعات به هر دلیل  رد می دا اعالمکاربر  19-4

شاارکت  خارج از سیستم های و شبکه  (انبپشتیشرکت نداشته و نگهداشتن نسخه بک آپ )برای  م شود هیچ گونه مسئولیتیشرکت انجا

 و شرکت موظف به بازگردادن داده ها و اطالعات نیست.  کاربر می باشدبه عهده  

 ط گردید.اسقا  قرار طرفینا  به  کلیه خیارات منجمله خیار غبن ولو فاح  به استثنا خیار تدلیس 20-4

وی  حیه کاربری در نا تریمشمعرفی شده با ارسال اطالعیه به ایمیل  با این قرارداددر رابطه شرکت  الغ هاو اب هانی رسااطالع تمامی  21-4

ه و آنرا پذیرفته است و  ودنم  موضوع کسب اطالع  به این   رداد نسبتبا امضاء این قرا  مشتریو  خواهد بود    لمالک عم  رد که ت می گیصور

  عواقب   مسئولیتو    مالک نمی باشد  تریمشتوسط    و یا حذف ایمیل  می باشد و عدم دریافت ایمیل  ت کرشالک آن ارسال ایمیل توسط  م

 . می باشدبر عهده مشتری    و ثبت ایمیل  ت نام در ناحیه کاربری شرکتثبعدم  

  حل اختالف   :5ماده 

قبل از مراجعه     اد قرارداد و غیرهرای مفقرارداد، اختالفات ناشی از اج  فی مابین شرکت و مشتری در تفسیر  در صورت بروز هرگونه اختالف

شتری و یک نماینااده از طاارف  موفصل خواهد شد و مرجع داوری شامل یک نماینده از طرف از طریق مرجع داوری حل به مراجع قضایی

ب  انتخااا الطرفینعنوان داور مرضاایبااه 64309شخص آقای مهران مهرابی فرزند حسن به شااماره شناساانامه طرفین  شرکت و به تراضی  

  شهر تهران را به عنوان حوزه رسیدگی بااه  محاکم اداری و قضایی گردد. طرفین به تراضی حوزه قضایی کشور جمهوری اسالمی ایران ومی

 هر نوع اختالف تعیین می نمایند.



 

 

   

   

  7-4ماده  طبق  

      داردضمیمه  

 مشتری ضاء مهر و ام 

 

 اء شرکت امضمهر و 

 

 فورس ماژور  :6ماده 

،   یداخلاا  یاااو  یجهااان ینترنااتارتباااط ا ی، قطعها دامنه یادامنه و  یرحقوقیغو  یدر رابطه با مشکالت حقوق  یتیمسئول  گونهیچه  شرکت

ضااعف    یااااشتباه و    واسطهبه  جادشدهیا  یگسترده، مشکالت فن  یهای، حمالت و خرابکار  یداخل  یاو    یجهان  ینترنتدر ا  یمشکالت سراسر

و    یعاایطب  اییاا بالع  هرنااو، مااوارد فااورس ماااژور ماننااد    مشتریشخص    واسطهبه  یجادشدهاختالل ا  هرگونه یکل طوربهو  مشتریعملکرد 

  یدولت  ی،قانون  هاییتاعتصاب، محدود  ،شیوع بیماری ها  انفجار،ران  و ریزش،    ،، آت  سوزییجنگ، شورش، آشوب اجتماع  ،یاانسان ساز

،    و یا توقیف امااوال  ان خارجیرویس دهندگو قطع خدمات توسط س هایمتحرانواع مانند  یخارج یو مسائل حقوق المللیینو ب یت، حکوم

  یو قطااع دسترساا  یلترینااگو انواع سانسور ، ف یدولت یهامهو بخشنا وراتو دستو توقیف اموال  هایتمانند محدود یداخل یسائل حقوقم

تحت هر عنوان    به کاربران  یوجه  گونهیچنخواهد داشت و ه  یتعهد  گونهیچه  شرکتموارد    یندر ا گیردیهده نمعرا به   المللیینو ب  یداخل

  اختالل، مشکل و یا مانعتا زمان رفع    یداربر باحالت ک  ینپرداخت نخواهد نمود. در ا  یسسرو  یماندهمدت باق  ینههز  یارت  خسا  یمانند ادعا

 منتظر بماند.

 قرارداد  هاینسخهشماره   :7ماده 

الزم    وراث قااانونی آنهااا  و  فی مابین طاارفین  مدنی  قانون  231و    219قانون مدنی تنظیم و بر اساس موارد  10این قرارداد با توجه به ماده 

شااده   ماده تنظاایم 7این قرارداد در دو نسخه شامل باشد. مقررات جمهوری اسالمی ایران میاالتباع می باشد و از هر حیث تابع قوانین و 

از  کمااال صااحت و سااالمت عقاال و باادور    در  و طاارفین  آن اعتبار یکسان دارند هاینسخه است و به امضاء دو طرف رسیده است و تمامی

قوانین حاکم بر این قرارداد قااوانین جمهااوری    آن اقدام به امضاء آن نمودند.با اطالع کامل از مفاد قرارداد و اثار   هرگونه اجبار و اکراهی و 

ی  ی ایران بر این قرارداد حاکم مایران می باشد و در صورت اقامت مشتری خارج از کشور ایران، تنها قوانین کشور جمهوری اسالم اسالمی

زبان اصلی قرارداد  شهر تهران خواهد بود.  حاکم اداری و قضایی  باشد و محل رسیدگی به هر نوع دعاوی، کشور جمهوری اسالمی ایران و م

داد بااه زبااان  ر نوع ترجمه رسمی و غیر رسمی حتی در صورت امضا طرفین تنها جنبه اطااالع رسااانی داشااته و قاارارهزبان فارسی بوده و 

 اهد بود.فارسی مالک عمل خو


