
 
 
 

 مهر و امضاء خریدار   فروشندهمهر وامضاء 

  

 تاریخ: 

 شماره: 

 پیوست: 

 

 

 فرم تقاضای شماره و سامانه

 مشخصات صاحب امتیاز حقوقی: -1

 .......................................................کد اقتصادی: .... ..............................شناسه ملی: ........................شرکت/مؤسسه........................................./سازمان
  ......................................کد ملی:.................................ش.شناسنامه:..... ...................................نام، نام خانوادگی مدیرعامل/نمایندهش. ثبت:............... 

 ........................................................................................ش. همراه)همراه اول(:......................................آدرس:..............................................................
 ....................................................................پست الکترونیکی: ....................................... لفن ثابت )با پیش شماره(:...... تکد پستی:................................

 مشخصات صاحب امتیاز حقیقی:-2

 .................................. )با پیش شماره(:........................... تلفن ثابت......... کدملی: ........................شناسنامه: ................... ش......................... آقای/خانم:
 ........................................................................................آدرس : ............................................................................................... شماره همراه )همراه اول(:

   معرفی دوستان  خرید مجدد   وب سایت مایشگاه ن نحوه آشنایی:..........................................................کد پستی: .................................. ایمیل: ... 

 .................................................................... :خاصامکانات   وب سرویس   حرفه ای    پیشرفته    پایه           :نوع سامانه -3

 

 (   پیش از تکمیل فرم، شماره خود را با شرکت هماهنگ کنید ..............................................................):   شماره اختصاصی -4
 

              

 تعهدات فروشنده : -5

 را در طی مدت قرارداد در اختیار خریدار قرار خواهد داد.  (4)مذکور در ردیف شماره های اختصاصی شماره /شماره فروشنده برای ارسال و دریافت پیامك .1

 .وده و خریدار صرفاً در مدت قرارداد حق استفاده از آن شماره را خواهد داشتنب غیرکلیه حقوق مربوط به شماره مذکور قابل انتقال به تبصره: 

 های اپراتور تلفن همراه کشور می باشد.یکی از شرکت SMS-Centerاز طریق اتصال به  SMSموظف به انتقال  فروشنده .2

 گردد.و اعتبار موجود مصرف شده تلقی می در صورت عدم تمدید مجدد، سامانه منقضی  از زمان تحویل سامانه می باشد و سال شمسیفرم جاری یکذاری شماره و اعتبار مدت واگ .3

 تعهدات خریدار: -6

را از هرگونه ادعا، خسارت و یا شکایتی در این  فروشندهباشد و خریدار های ارسالی در راستای انجام موضوع قرارداد حاضر، به عهده خریدار میمسئولیت کلیه متون و محتوای پیام .1
 مکلف به جبران آن می باشد.خریدار راسا نتیجتا خسارت ایجاد شده به طور کامل به عهده و متوجه خریدار بوده و  دارد.ارتباط مصون و مبری می

هاي مربوط به خریدار به علت بروز و یا اعالم مشكالت یا شرایط بحراني از سوي پیامكهایي در زمانبندي انتقال ه وضع محدودیتبمجبور  فروشندهدر صورتي که  .2

 باشدیافته، موظف به رعایت زمانبندي مذکور مي خریدار ضمن پذیرش شرایط بروز هاي اپراتور تلفن همراه کشور و یا مراجع ذیصالح قانوني گردد،شرکت

 ها بپذیرد.را در ارائه سرویس SMS-Centerهاي شبكه و خریدار باید محدودیت .3

 ،فروشندهدرخواست  در صورتماه نگهداري نماید و  3خط اختصاصي خود را تا  پیامك خریدار متعهد است رکوردهاي مربوط به دفترچه تلفن و ارسال و دریافت .4

 به وي ارائه نماید.

 داشته باشد.گانه زیر مطابقت بایست با هر یك از اصول پنجمحتوای پیام ارسالی می .5

 الف. با اصول و مبانی دین اسالم و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مغایرت نداشته و در تضاد نباشد؛
 ب. باعث تشویش اذهان عمومی نگردد؛

 پ. مخل نظم و آرامش حاکم بر جامعه نباشد؛
 ت. به اخالق حسنه حاکم بر جامعه آسیب نرساند؛

 اقتصادی کشور مغایرت نداشته باشدو  های فرهنگی، اجتماعی. با سیاستث

 ارسال نمایید. @ir info.3300فکس و یا به ایمیل   051-32252930خواهشمند است فرم مربوطه را پس از تکمیل به شماره 

 


