
 

 

 راه اندازی سامانه باشگاه مشتریانقرارداد 

 طرفین قرارداد :

 انیشن به ............................................................... نمایندگی از  به ......................................................خانم  /الف( آقای

الکترونیکی  و پست  ............................................... همراه   ............................ تلفن .........................................................

 د شد .رده خواهبنام مشتری با نام که از این پس  ............................................................

، نا، ابتدای آپادانا اولچهارراه آپادانشانی اصفهان،  به 61187داده پژوه به شماره ثبت  رایانام پیشگ شرکت دانش بنیانب(

زم به اجرای و طرفین مل نام برده خواهد شد شرکت که از این پس با نام  03136633889تلفن  17پالک ،کوچه شهریار

 .دقیق مفاد این قرارداد می باشند

 موضوع قرارداد:-1ماده 

 اه اندازی سخت افزار و نرم افزار باشگاه مشتریان نصب و ر

 مدت قرارداد: -2ماده 

 د.شا.. شمسی می ب.............. به مدت ............................تا تاریخ ..قرارداد این قرارداد از تاریخ انعقاد  اجرای

 مبلغ قرارداد: -3ماده 

 کاربر 100ا بسطح مقدماتی  ... ریال هزینه سامانه نرم افزاری.........................مبلغ .......... (1-3

 نریا..................... ریال هزینه سخت افزار باشگاه مشت... ( مبلغ .............2-3

 نحوه پرداخت: -4ماده 

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

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

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

 : مشتریتعهدات  -5ماده 

تاخیر به شرکت  بصورت کامل و بدون 4را بر اساس شرایط در ماده  3مشتری متعهد می گردد کلیه مبالغ در ماده  (5-1

ژه نداشته و کلیه و اتمام پرو روز شرکت هیچ گونه مسئولیتی نسبت به ادامه 10نموده و در صورت تاخیر بیش از پرداخت 

 مشتری خواهد بود. خسارات وارده بر عهده

 

 

 



 

 

 

 

 

نا متعهد به پرداخت کلیه مسترد نشده و ضم 4چنانچه مشتری در هر مرحله قراراداد را فسخ نماید، مبالغ پرداختی ماده  ( 5-2

 هزینه های انجام شده تا آن مرحله بعنوان خسارت می باشد.

 .موضوع قرارداد معرفی نماید گردد فردی را بعنوان نماینده خود جهت نظارت برمشتری متعهد می ( 5-3

در محل ی باشد (تعهد می نماید نسبت به حفظ تجهزات نصب شده )تجهیزاتی که بصورتی امانی نزد مشتری م( مشتری  5-4

 کوشا بوده و هزینه هرگونه خرابی  ) شکستگی و آب خوردگی ( متوجه مشتری می باشد .

 : ات شركتتعهد-6 ماده

ه به هفت 3مدت  کارت سفارشی مشتری را پس از تائید طرح توسط وی، تولید و حداکثر ظرف تعهد می نماید شرکت (  6-1

 کارفرما تحویل نماید .

ی بر داد جدیدشرکت متعهد است در صورت درخواست مشتری خدمات پشتیبانی و توسعه موضوع قرارداد را طی قرار(  6-2

  عهده گیرد.

 : حوادث قهریه)فورس ماژور( – 7هماد

و ادامه  مبراست رد تاخیرات ناشی از حوادث قهریه مانند سیل، جنگ، زلزله، آتش سوزی و .... شرکت از مسئولیتمودر 

 همکاری منوط به توافق طرفین است.

 موارد اختالف : - 8هماد

از ق دم توافعن نمایند و در صورت آدر صورت بروز اختالف طرفین متعهد میشوند با برگزاری جلسه مشترک سعی درحل 

 .طریق مراجع قانونی اقدام کنند

 نسخ قرارداد : -9ماده 

 .ردحکم واحد دا ماده ودر دو نسخه تهیه وتنظیم شده است که به امضای طرفین رسیده است و هرکدام 9این قرارداد در 

 

 :مشتریمضا ا                               :                                                          شرکتامضا                       


