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قرارداد

پیماننامه حاضر که ازاینپس قرارداد نامیده میشود ،در تاریخ  .............................در تهران بین شرکت فناوری پیشرفته پارسیان
(سهامی خاص) با عالمت تجاری "برتینا" به شماره ثبت  219894و شناسه ملی  10102611963به نمایندگی آقای عباس برتینا به
سمت مدیرعامل و نشانی تهران خیابان ستارخان بعد از پل ستارخان کوچه حجت ساختمان برتینا تلفن  61064و پایگاه اینترنتی
 www.bertina.irکه شرکت نامیده میشود از یکسو و  ..............................................................با شماره ملی  ...................................................و
شماره ثبت/شناسنامه  .........................................با نشانی........................................................................................................................................................:
و تلفن  ...........................................به نمایندگی آقای/خانم  ..............................................به شماره ملی  ........................................به سمت
 .............................................که کاربر یا مشتری نامیده میشود از سوی دیگر طبق مقررات و شرایطی که در قرارداد درج شده است منعقد
میگردد.
آدرس اعالمی درقرارداد ،اقامتگاه قراردادی طرفین و تابع مقررات ماده  1010قانون مدنی و قسمت اخیر ماده  72قانون آیین دادرسی
مدنی می باشد.
تبصره :تمامی اطالعرسانیهای شرکت برتینا در رابطه با سرویس مورد تقاضای مشتری و غیره با ارسال اطالعیه به ایمیل مشتری به
آدرس ایمیل مشتری در ناحیه کاربری وی در سیستم های برتینا صورت می گیرد که مالک عمل خواهد بود و مشتری با امضاء این
قرارداد نسبت به این موضوع کسب اطالع نمود و موظف می باشد در صورت عدم ثبت نام در ناحیه کاربری برتینا نسبت به ثبت نام فوری
در ناحیه کاربر برتینا اقدام نماید.

ماده  :1موضوع قرارداد

مهر و امضاء مشتری

مهر و امضاء شرکت

طبق ماده7-4
ضمیمه دارد

ماده  :2مدت قرارداد
مدت قرارداد از تاریخ  ..................................لغایت تاریخ  ............................................میباشد و شرایط پایان قرارداد ،پایان شارژ و یااا
مدت سرویس مشتری در سیستم های برتینا(هرکدام که زودتر فرا رسد) می باشد که مرجع تشخیص آن شرکت میباشد.
ماده  :3مبلغ قرارداد
مبلغ کل قرارداد به عدد ..................................................................ریال و به حروف ..................................................ریال میباشد که مبلغ
........................................................ریال به حروف ........................................................................ریال آن در هنگام عقد قرارداد توسط مشتری بابت
موارد مذکور در ماده  1پرداخت شده است و در صورت عدم پرداخت کامل ،مابقی مبلغ آن در هنگام تحویل موضوع قرارداد توسط
مشتری پرداخت خواهد شد.
ماده  :4تعهدات طرفین
 1-4شرکت موظف است موارد مندرج در ماده  1قرارداد را پس از پرداخت کامل مبلغ قرارداد توسط مشتری باار اساااس شاارایط ماااده 2
قرارداد به مشتری ارائه نماید.
 2-4شرکت موظف میباشد موضوع قرارداد را حداکثر یک ماه پس از تاریخ عقد قاارارداد و تحویاال پی نیازهااا توسااط مشااتری بااه وی
تحویل نماید .درصورتیکه تأخیر شرکت در تحویل موضوع قرارداد بی

از یک ماه گردد .مشتری حق فسخ یکطرفااه قاارارداد را دارد .در

این حالت شرکت موظف به بازگرداندن مبلغ پی پرداخت به مشتری میباشد .الزم به ذکر است شرکت تمامی تالش خود را خواهد نمود
تا تحویل موضوع قرارداد در کوتاه ترین زمان از چند ساعت تا حداکثر چند روز انجام پذیرد و اما بنا به دالیل خاص فنی ممکن است ایاان
زمان تا  30روز به طول بیانجامد اما به صورت معمول تحویل سرویس مشاریان طی چند ساعت تا حداکثر چند روز خواهد بود.
 3-4مرجع تشخیص تحویل نهایی موضوع قرارداد شرکت میباشد که این موضوع کتبا به ادرس و یا ایمیل اعالمی در قرارداد به مشااتری
اطالع داده خواهد شد.
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 4-4درصورتی که تحویل موضوع قرارداد نیاز به همکاری از طرف مشتری داشته باشد مشتری موظف به همکاری با شرکت جهت تحویاال
موضوع قرارداد میباشد .درصورتیکه تحویل موضوع قرارداد نیاز به ارائااه ماادارک و یااا اطالعااات و یااا دادههااا و یااا کاالهااا و یااا خاادمات
پی نیازی از ط رف مشتری باشد ،مشتری موظف به ارائه این موارد می باشد .تنها مرجع تشخیص این موضوع شرکت می باشد .در صورت
وجود این موارد  ،پی

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

شد که مالک اقدامات آتی شرکت خواهد بود.
 5-4شرکت موظف میباشد پس از ارائه موارد پی نیاز توسط مشتری به وی رسید ارائه نماید.
 6-4درصورتیکه تحویل موضوع قرارداد به دلیل عدم همکاری به موقع از طرف مشتری باشد ،انجااام و تحویاال موضااوع قاارارداد تااا زمااان
همکاری مناسب مشتری معلق میگردد و موارد مطروحه در ماده  4بند  2پس از تکمیل همکاری اجرا خواهد شد و درصااورتیکه تااأخیر
مشتری در ارائه موارد پی نیاز بی

از دو ماه گردد شرکت حق فسخ یکطرفه قرارداد را دارد .در این حالت در صورت بااروز خسااارت بااه

شرکت مشتری متعهد به پرداخت آن می باشد .تنها مرجع تشخیص همکاری مناسب توسط مشتری و تعیین خسارت ،شرکت خواهد بود.
 7-4مشتری موظف به رعایت تمامی بندهای شرایط سرویس برتینا میباشد و عدم رعایت شرایط سرویس موجب لغو قرارداد خواهد شد.
شرایط سرویس برتینا در وبسایت برتینا با عنوان "شرایط سرویس برتینا" وجود دارد و بهعنوان ضمیمه و الحاقیه الینفااک ایاان قاارارداد
تلقاای ماای گااردد و باارای طاارفین الزماالجاارا میباشااد .مشااتری موظااف میباشااد بااه آدرس https://www.bertina.ir/tos
(شرایط سرویس برتینا) مراجعه و شرایط سرویس را چاپ نموده و بهعنوان ضمیمه قرارداد نگهاداری نمایااد .همچناین مشااتری موافقاات
قطعی خود با تمامی تغییرات آتی شرایط سرویس برتینا که در باال ذکر شد را اعالم می دارد .در صورت لغو سرویس مشتری به دلیل عدم
رعایت شرایط سرویس هیچگونه مبلغی بهعنوان مبلغ قرارداد ،باقیمانده مدت خدمات و یا هر عنوان خسارت به مشتری پرداخاات نخواهااد
شد .مشتری ضمن آگاهی از شرایط استفاده از خدمات شرکت که در پایگاه اینترنتی بااه آدرس ( www.bertina.irشاارایط ساارویس
برتینا) واقع شده است و در زمان انعقاد قرارداد به اطالع وی رسیده است مبادرت به امضاء قرارداد نمااوده اساات و مشااتری حااق هرگونااه
اعتراضی نسبت به این ماده را از خود سلب و اسقاط نموده است.
 8-4مشتری تعهد می نماید تمامی مبلغ ذکرشده در قرارداد را در موعد مقرر به شرکت پرداخت نماید و تا زمان عدم تسویه کاماال مبلااغ
قرارداد شرکت تعهدی در ارائه خدمات ندارد.
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 9-4مشتری موظف میباشد حداکثر  20روز پس از تحویل موضوع قرارداد نسبت به پرداخت مبالغ باقیمانده و تسویه کامل مبلغ قرارداد
اقدام نماید و در صورت تأخیر مشتری در پرداخت به ازای هر روز مبلغ  2درصد کل مبلغ قرارداد بهعنوان خسارت باید به شرکت پرداخت
گردد.
 10-4در صورتی که کاربر به هر دلیل شامل عدم رضایت از کیفیت  ،یا عدم برآورده شدن نیاز  ،عدم آگاهی قبل از خرید  ،اشتباه در
خرید و یا هر دلیل دیگری اقدام به لغو سرویس نماید هیچ مبلغی تحت هیچ شرایطی به کاربر بازگردانده نخواهد شد و تنها سرویس کاربر
جهت جلوگیری از شارژ مجدد لغو خواهد شد و کاربر موظف به پرداخت کل مبلغ قرارداد می باشد.
 11-4شرکت حق فسخ یک طرفه سرویس کاربر را به هر دلیل فنی و غیر فنی در هر زمانی دارا میباشد .در این حالت ادامه سرویس
کاربر فوراً قطع میگردد و هیچ نوع خدمات دیگری از جمله تحویل سرویس به کاربر ،دادن پشتیبان دادهها  ،دادن امکان انتقال به غیر و
یا هر نوع خدمات دیگری تحت هیچ شرایطی به کاربر ارائه نخواهد شد و کاربر باید از نسخه پشتیبان خود که در خارج از سرویس های
شرکت نگهداری میکند استفاده نماید  .در این حالت تمامی دادههای کاربر فوراً از سیستم های شرکت حذف و سرویس هایی مانند دامنه
به صورت عمومی و بدون مالکیت کاربر آزاد میگردند و باقیمانده مبلغ ریالی پرداختی کاربر بر اساس باقیمانده زمان سرویس وی محاسبه
و مبلغ آن به کاربر باز پس داده خواهد شد.
 12-4کاربر موافقت میکند که شرکت تحت هیچ شرایطی در برابر هر نوع خسارت مستقیم و غیرمستقیم که از سرویس ها و یا خدمات
شرکت متوجه فرد و یا افرادی گردد مسئول نمیباشد تحت هیچ شرایطی متعهد به پرداخت هیچ نوع خسارت مادی و معنوی نمی باشد و
در شرایط مستثنا سقف خسارات اثباتشده توسط مرجع رفع اختالف شامل مراجع قضایی و یا هر مرجع رفع اختالف دیگر به نفع کاربر
برای هر یک از انواع سرویس ها حداکثر معادل هزینه ریالی پرداختی آن سرویس توسط کاربر به شرکت بوده و شرکت هیچگونه
مسئولیتی در قبال جبران خساراتی مازاد بر این مبلغ تحت هیچ شرایطی نخواهد داشت.
 13-4درصورتیکه تأخیر مشتری در پرداخت تعهدات بی

از  35روز گردد .شرکت حق فسخ یکطرفه قرارداد را دارد .در این حالت

مشتری موظف به جبران خسارات وارده به شرکت میباشد.
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 14-4مشتری نمیتواند بخشی یا تمام حقوق یا تعهدات خود نسبت به این قرارداد را به دیگری واگذار نموده یا وکالت دهد .بااهطور کلای
انجام هرگونه نقلوانتقال محصوالت و خدمات موضوع قرارداد نسبت بهعین  ،بخ

و یا منافع آن به هار طریااق از قبیاال انتقااال قطعای ،

رهنی  ،اجارهای  ،شرطی  ،صلح حقوق  ،اقرار  ،وکالت  ،وصیت و حق تقسیم اموال تنها با اجازه کتبی شرکت امکانپذیر میباشد.
 15-4شرکت در تمامی سرویس های خود اقدام به تهیه نسخه پشتیبان از کل سرور (نه یک کاربر خاص) به صورت دورهای مینماید .این
دورهها ممکن است هفتگی ،ماهانه ،چند ماه یکبار و یا ساالنه انجام پذیرد اما این نسخه پشتیبان صرفاً جهت عملیات داخلی شرکت مای
باشد و ممکن است شامل داده های یک کاربر خاص نباشد .تمامی کاربران میپذیرنااد بااه طااور کلای مساائولیت بکاپ(نسااخه پشااتیبان)
اطالعات با خود آنان بوده و همه کاربران میبایست پشتیبان کلیاه اطالعااات خاود را در جااایی خااارج از تجهیازات و ساارورهای شاارکت
نگهداری نمایند تا در صورت نیاز از آن استفاده نمایند .در صورت بروز هر مشکل مسئولیت به عهده کاربر خواهد بود و کاربر موظف است
اطالعات را از پشتیبانهای تهیهشده توسط خودش که در خارج از سرورهای شرکت نگهداری مینماید بازگرداند .این ماده شااامل تمااامی
سرویس های شرکت بدون استثنا خواهد بود و حتی در صورتی که در ویژگیهای یک سرویس بک آپ گیری هم قید گردیده باشد صاارفاً
جنبه بک آپ گیری داخلی شرکت را دارد مشتری نمیتواند از آن استفاده نماید و شامل این ماده خواهااد بااود و کاااربر آن ساارویس نیاز
موظف به تهیه بک آپ میباشد .هیچ دلیل فنی و غیر فنی برای عدم تهیه نسخه پشتیبان از کاربر پذیرفته نیساات و عاادم همکاااری و یاا
مشکل فنی نمیتواند دلیل عدم تهیه بک آپ توسط کاربر باشد .کاربر موظف میباشد از سالم بودن و کامل بودن بک آپ تهیهشده توسط
خودش در خارج از سرویس های شرکت اطمینان حاصل نماید و در صورت خراب بودن و یا ناقص بودن بک آپ تهیهشااده توسااط کاااربر
مسئولیت به عهده شرکت نخواهد بود .در صورتی که امکان بازگرداندن اطالعات کاربر از بک آپ های شرکت موجود باشااد ایان عماال بااا
دریافت هزینه انجام خواهد شد و در صورتی که به هر دلیل امکان بازگرداندن اطالعات کاربر از نسخههای پشتیبان شاارکت وجااود ناادارد
هیچ مسئولیتی متوجه شرکت نخواهد بود.
 16-4پرداخت تمامی هزینه ها و کسورات قانونی شامل انواع بیمه تامین اجتماعی و یا هر نوع حق بیمه دیگر و هاار نااوع مالیااات شااامل
تکلیفی و غیره بر عهده خریدار می باشد و مشتری حق کسر و یا سپرده نگهداشتن هیچ بخشی از مبلغ قرارداد تحت هیچ عنوان منجملااه
حسن انجام کار و یا مفاصا حساب و یا سپرده و یا هر عنوان دیگری ندارد و در صورت الزام به انجام اینکار توسط مشتری  ،می بایساات بااا
موافقت کتبی مجزای شرکت ابتدا مبلغ قرارداد به میزان مورد نظر افزای
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 17-4با توجه به اینکه اطالعات و داده های کاربر در شبکه و سیستم های شرکت قرارداده می شود در نتیجه کاربر اجازه کامل مشاهده و
مطالعه و تهیه کپی و بک آپ تا هر زمان حتی پس از پایان قرارداد و بررسی و تغییر و حذف تمامی اطالعات و داده های خود محرمانااه و
غیر محرمانه یا شخصی و یا خصوصی و رمزنگاری شده و یا نشده و به طور کل هر نوع دسترسی به تمامی اطالعات و داده هااای خااود در
شبکه و سیستم های شرکت ارائه می دهد و کاربر حق شکایت از شرکت بابت دسترسی و یا تغییر و یا حذف و یااا کپاای از اطالعااات را از
خود سلب می نماید.
 18-4بخ های این قرارداد تفکیکپذیر میباشند .درصورتیکه بخشی از این قرارداد نامعتبر یا غیر اجرایی باشد آن بخ

بااا اسااتناد بااه

قانون و به نزدیکترین شکل به متن اصلی تفسیر میگردد و سایر قسمتها بهطور کامل الزماالجرا هستند.
 19-4کاربر اعالم می دارد پاک شدن و یا تغییر در اطالعات به هر دلیل و به هر روش حتی اگر به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسااط
شرکت انجام شود هیچ گونه مسئولیتی برای شرکت نداشته و نگهداشتن نسخه بک آپ (پشتیبان) خارج از سیستم های و شبکه شاارکت
به عهده کاربر می باشد و شرکت موظف به بازگردادن داده ها و اطالعات نیست.
 20-4کلیه خیارات منجمله خیار غبن ولو فاح

به استثنا خیار تدلیس به اقرار طرفین اسقاط گردید.

 21-4تمامی اطالعرسانیها و ابالغ ها شرکت در رابطه با این قرارداد با ارسال اطالعیه به ایمیل معرفی شده مشتری در ناحیه کاربری وی
صورت می گیرد که مالک عمل خواهد بود و مشتری با امضاء این قرارداد نسبت به این موضوع کسب اطالع نموده و آنرا پذیرفته است و
مالک آن ارسال ایمیل توسط شرکت می باشد و عدم دریافت ایمیل و یا حذف ایمیل توسط مشتری مالک نمی باشد و مسئولیت عواقب
عدم ثبت نام در ناحیه کاربری شرکت و ثبت ایمیل بر عهده مشتری می باشد.
ماده  :5حل اختالف
در صورت بروز هرگونه اختالف فی مابین شرکت و مشتری در تفسیر قرارداد ،اختالفات ناشی از اجرای مفاد قرارداد و غیره قبل از مراجعه
به مراجع قضایی از طریق مرجع داوری حل وفصل خواهد شد و مرجع داوری شامل یک نماینده از طرف مشتری و یک نماینااده از طاارف
شرکت و به تراضی طرفین شخص آقای مهران مهرابی فرزند حسن به شااماره شناساانامه  64309بااهعنوان داور مرضاایالطرفین انتخاااب
میگردد .طرفین به تراضی حوزه قضایی کشور جمهوری اسالمی ایران و محاکم اداری و قضایی شهر تهران را به عنوان حوزه رسیدگی بااه
هر نوع اختالف تعیین می نمایند.
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طبق ماده7-4
ضمیمه دارد
ماده  :6فورس ماژور
شرکت هیچگونه مسئولیتی در رابطه با مشکالت حقوقی و غیرحقوقی دامنه و یا دامنهها  ،قطعی ارتباااط اینترناات جهااانی و یااا داخلای ،
مشکالت سراسری در اینترنت جهانی و یا داخلی  ،حمالت و خرابکاریهای گسترده ،مشکالت فنی ایجادشده بهواسطه اشتباه و یااا ضااعف
عملکرد مشتری و بهطور کلی هرگونه اختالل ایجادشده بهواسطه شخص مشتری  ،مااوارد فااورس ماااژور ماننااد هرنااوع بالیاای طبیعاای و
یاانسان ساز ،جنگ ،شورش ،آشوب اجتماعی ،آت

سوزی ،ران

و ریزش ،انفجار ،شیوع بیماری ها ،اعتصاب ،محدودیتهای قانونی ،دولتی

 ،حکومتی و بینالمللی و مسائل حقوقی خارجی مانند انواع تحریمها و قطع خدمات توسط سرویس دهندگان خارجی و یا توقیف امااوال ،
مسائل حقوقی داخلی مانند محدودیتها و توقیف اموال و دستورات و بخشنامههای دولتی و انواع سانسور  ،فیلترینااگ و قطااع دسترسای
داخلی و بینالمللی را به عهده نمیگیرد در این موارد شرکت هیچگونه تعهدی نخواهد داشت و هیچگونه وجهی به کاربران تحت هر عنوان
مانند ادعای خسارت یا هزینه مدت باقیمانده سرویس پرداخت نخواهد نمود .در این حالت کاربر باید تا زمان رفع اختالل ،مشکل و یا مانع
منتظر بماند.
ماده  :7شماره نسخههای قرارداد
این قرارداد با توجه به ماده  10قانون مدنی تنظیم و بر اساس موارد  219و  231قانون مدنی فی مابین طاارفین و وراث قااانونی آنهااا الزم
االتباع می باشد و از هر حیث تابع قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران میباشد .این قرارداد در دو نسخه شامل  7ماده تنظاایم شااده
است و به امضاء دو طرف رسیده است و تمامی نسخههای آن اعتبار یکسان دارند و طاارفین در کمااال صااحت و سااالمت عقاال و باادور از
هرگونه اجبار و اکراهی و با اطالع کامل از مفاد قرارداد و اثار آن اقدام به امضاء آن نمودند .قوانین حاکم بر این قرارداد قااوانین جمهااوری
اسالمی ایران می باشد و در صورت اقامت مشتری خارج از کشور ایران ،تنها قوانین کشور جمهوری اسالمی ایران بر این قرارداد حاکم می
باشد و محل رسیدگی به هر نوع دعاوی ،کشور جمهوری اسالمی ایران و محاکم اداری و قضایی شهر تهران خواهد بود .زبان اصلی قرارداد
زبان فارسی بوده و ه ر نوع ترجمه رسمی و غیر رسمی حتی در صورت امضا طرفین تنها جنبه اطااالع رسااانی داشااته و قاارارداد بااه زبااان
فارسی مالک عمل خواهد بود.
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