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فروش یندگینما یاعطا قرارداد  

 
 خود فروش و عیتوز شبکه توسعه و جادیا به اقدام ،یمخابرات یهاسیسرو ارائه در سهولت منظور به" لیموبا شاتل"یتجار نام با شاتل همراه ارتباطات توسعه شرکت که نیا به نظر  

 شانیا به یارتباط خدمات فروش و یکنندگ عیتوز ازیامت یاعطا یراستا در یحقوق و یقیحق اشخاص آگاهانه یاتقاض  به توجه با است، نموده رانیا یاسالم یجمهور قلمرو سراسر در
 و یرتجا و یاختس ریز یبسترها توسعه و جادیا یبرا یاصول توافق به نیمشترک ازین مورد یمخابرات خدمات نیتام منظور به و راستا نیا در قرارداد نیا نیطرف که نیا به تیعنا با و

 :نیب یمدن قانون 10 ماده مطابق حاضر قرارداد اند،افتهی دست الزم یندهایفرا
 برای تهران تجاری غیر موسسات و هاشرکت ثبت کل اداره  482729 شماره به شده ثبت ؛(خاص سهامی)( موبایل شاتل) شاتل همراه ارتباطات توسعه شركت :الف
 جناب و مدیره هیات رییس عنوان به ساززاده شانه حسن محمد آقای جناب نمایندگی به ،  411496598693اقتصادي کد و 14005404373 ملی شناسه با اریس و ثابت ارتباطات ارایه
 به پس این از كه 1525 تلفن شماره و 2 پالك الهیه بستبن بنزین پمپ جنب صدر، پل از ترپائین شریعتی، خیابان تهران،: نشانی به و مدیرعامل سمت به بیگی کریم آرش آقای

 و طرف یک از شودمی نامیده "موبایل شاتل"  اختصار
 کد و 10320410610 ملی شناسه اب تهراناستان  تجاری غیر موسسات و هاشرکت ثبت کل اداره 391253 شماره به شده ثبت ؛ کیتجارت الکترون سیپرد شرکت :ب

 33، واحد 5طبقه  ب،ی، ساختمان اد14کوچه شانزدهم، پالک  یانتها ،یبجنو یمیابراه ابانیبلوار فردوس شرق، خ ،یستار دیبزرگراه شه تهران، ینشان به 411377795394 اقتصادي
 عنوان به 0491451687 ملی کد و 581 شماره شناسنامه به احمد فرزند  مدیرعامل سمت به  یمیحک یحاج فرهاد ایآق جناب نمایندگی به و 5-021144956874 تلفن شماره به

 و دیگر، طرف از شودمی نامیده  " کننده عیتوز " مختصرًا پس این از که شرکت آن اساسنامه طبق شرکت امضاء حق صاحب

 شناسه تجاری استان __________ با غیر موسسات و هاشرکت ثبت کل اداره______   شماره به شده ثبت _________ ؛___________ شرکت (یحقوق: )پ
 تلفن شماره به ________________________________________  ینشان به اقتصادي ____________ کد و ملی ____________

 شماره شناسنامه به ________________ فرزند" مدیرعامل" سمت به ________________/خانم _آقای جناب نمایندگی به و _________________
 ،شودمی نامیده " ندهینما"  مختصرًا پس این از که شرکت آن مه رسمیروزنا طبق شرکت امضاء حق صاحب عنوان ___ به____________ ملی کد و ___________
___ ______ به شناسنامه شماره____ _______فرزند____ ____________خانم سرکار/یآقا جناب تیریمد به_____  ___فروشگاه _______ (یقی)حق

پس مختصرًا  ینکه از ا___ ___________ تلفن شماره و___ _________________________________ ینشان به ________________ یوکد مل
  :یدندمفاد آن گرد یمتعهد و ملتزم به اجرا ینطرف منعقد شد و ، شودیم یدهنام" نماینده "

 فیتعار: 1 ماده
 (.خاص یسهام( )لیموبا شاتل) شاتل همراه ارتباطات توسعه شركت از است عبارت :اپراتور .1

 .شوند یم محسوب قرارداد نیا نفکیال جزء یهمگ که آن یوستهایپ یارداد حاضر و تمامرارداد : عبارتست از قرق .2

" لیموبا اتلش"ن قرارداد و به منظور عرضه محصوالت یکه به موازات قرارداد حاضر و در ارتباط کامل با ا01/09/1397  : عبارتست از قرارداد فروش مورخفروش و عیقرارداد توز .3
 است. دهیقرارداد به امضا رس نیهم نیطرف نیبر اساس مفاد قرارداد حاضر ب عیجهت توز

 ی(( و شماره اختصاصICCID)) کارت میس خاص یالملل نیب ییشناسا شماره مشترک، ییشناسا کد یحاو که است یمجاز یابزار ای و یکیالکترون ی: قطعه اکارت میس .4
 به شبکه و استفاده از خدمات خود را به مشترک اعطا خواهد نمود. یاجازه دسترس" لیموبا شاتل"موفق آن،  یساز فعال و نام ثبت ندیفرا یمشترک است که پس از ط

پرداخت نزد  نیو عوارض متعلقه را پرداخت کرده است و فاقد سپرده و تضم اتیاتصال، مال نهیکه مشترک در زمان ثبت نام فقط هز یسی: عبارتست از سروپرداخت پس سیسرو .5
 گردد. یبه مشترک م" لیموبا شاتل"مشترک قادر به استفاده از خدمات قابل ارائه شرکت  قیباشد و از آن طر یم" لیموبا شاتل"

 اتیال و مالاتص نهیهز افتیدرو استفاده آن را به منظور استفاده از خدمات قابل ارائه آن شرکت پس از  یبهره بردار ازیامت" لیموبا شاتل"که  یسی: سروپرداخت شیپ سیسرو .6
، منوط به اعتبار  یو مدت زمان بهره بردار زانیو م باشدیم پرداخت شیپ بصورت خدمات از استفاده نهیدهد. پرداخت هز یبه مشترک م نیبسته آغاز نهیمتعلقه و هز یها
 باشد. یمفاد قرارداد م ریسا تیمشترک با رعا ایو  یشده توسط متقاض یداریخر

 .دهدیم را( پرداخت پس ای پرداخت شی)پ دلخواه سیسرو نوع و دلخواه شماره انتخاب تیقابل یمشتر به که فرض شیپ شماره بدون کارت میس از عبارتست: میس تیوا .7

در  جیپرداخت معادل واحد پول را قیطر از ای( و الی)ررانیا یاسالم یجمهور جیکه مشترک به واحد پول را ،یالیاعتبار ر یاست دارا ی: رمزPIN ایرمز دار  یکیشارژ الکترون .8
 بهره مند شود." لیموبا شاتل"از خدمات  تواندینموده و با استفاده از آن، م یداریخر یکیالکترون یو از کانال ها یکیبه صورت الکترون  کشورها آن را ریسا

 انجام شارژ رمز کردن وارد به ازین بدون را مشترک کارت میس شارژ اتیعمل مایمستق و شود یم یداریخر کیالکترون فروش یمباد از که یکیاست الکترون ی: شارژمیشارژ مستق .9
 باشد. یتا سقف مشخص دارا م زیدرخواست مبالغ دلخواه را ن تیقابل نیشارژ عالوه بر مبالغ مع نیا .دهد یم

اعالم  لیتعط رانیا یاسالم یکه در هر زمان توسط دولت جمهور یخاص یروزها و ادیاع ای  یرسم التیاز جمعه، تعط ریهفته به غ یروزها ی: عبارت است از تمامیروز کار .10
 .گرددیم

 .ندگانینما یبرا سکونت محل استان اسیمق در شده مشخص قلمرو و یاسالم یجمهور کشور قلمرو از است عبارت: قلمرو .11

ر حال است که د ی، شامل شخص ثالثدیتحد دیق بدون و خاص طور به و شود یم یتلق بیرق اپراتور یکار نهی: عبارت است از هر شخص ثالث که در زمبیرق ایشخص ثالث  .12
تحت هر عنوان  ایپراتور ا کیرا به عنوان  میس یکه محصوالت شبکه تلفن ب یشخص ثالث ایدارد  تیدر قلمرو مربوطه فعال میس یبه عنوان اپراتور شبکه تلفن ب ندهیدر آ ایحاضر 

 دهد  یم ن قراریمشترک اریدر اخت یگرید
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 لیتشک 19/09/1382 مصوب اطالعات یفناور و ارتباطات وزارت اراتیاخت و فیوظا قانون 7ماده از 2 تبصره موجب به که ییویراد ارتباطات و مقررات میتنظ سازمان: سازمان .13
 است شده

 .شود ارائه کننده عیتوز توسط" لیموبا شاتل" صیتشخ وفق ای ضرحا قرارداد طیشرا طبق و زمان هر در دیبا که یگرید سپرده هرگونه ایسپرده: عبارت است از وجه  .14

شبکه  و خدمات سهایاستفاده از سرو نهیخود هز یبا صدور آن بر اساس زمان بند" لیموبا شاتل"پس پرداخت که  یسهایسرو ژهیصورتحساب: عبارت است از فرم صورتحساب و .15
 .دینما یدر هر دوره را از مشترک مطالبه م

 در را" لیموبا شاتل" محصوالت کننده عیکه در قلمرو واقع شده و توز یبوده و عبارت است از واحد" لیموبا شاتل"محل فروش محصوالت  ایفروشگاه  ی: به معناعیتوز یمباد .16
 .رسدیم نقاط فروش ای نیبه دست مشترک" لیموبا شاتل"ظور استفاده از خدمات شبکه من به محصوالت قیطر نیا از و دینما یم عرضه آنجا

17. GSMاروپا یفن یاستانداردها موسسه مشخصات ساختار در مندرج شرح به اریس ارتباطات یجهان ستمی: عبارت است از س. 

18. IMSIکارت میهر س یبه ازا یاست انحصار یمشترک خدمات همراه که شماره ا یالملل نی: عبارت است از شماره شناسه ب.  

 شاتل" توسط شده واگذار یکارتها میس در حاضر، قرارداد طبق که همراه تلفن ستگاهیا مشترک یالملل نیب یرکتوریاز شماره دا: عبارت است MSISDN ایشماره تلفن همراه  .19
 .است شده فیتعر ان،یمشتر به" لیموبا

 .است شده درج حاضر قرارداد یابتدا در که قرارداد عقد خیتار از است عبارت: شدن االجرا الزم خیتار .20

 . ردیگ یمشترک قرار م اریشده در اخت نیمع مدت یبرا پروانه موضوع خدمات و ها سیسرو آن اساس بر که تعرفه یها طرح از کیت از هر تعرفه: عبارت اس .21

 یتلق یراردادق جابیا نزلهم به آن لیتکم و نموده لیتکم آنرا ،یو یقرارداد و یقانون ندهینما ای و" لیموبا شاتل"استفاده از خدمات شرکت  یاست که متقاض یت نام: فرمبفرم ث .22
 .دینما یم قبول را یو جابیا ،یمتقاض به خدمات ارائه ای و کارت میس ارائه با" لیموبا شاتل" و گرددیم

 باشد.  یمحصوالت: عبارت است از هر آنچه که در خدمات موضوع پروانه قابل ارائه م .23

 یجمهور دولت صالح یذ مراجع از کی هر توسط که عوارض، و اتیمال انواع گرید ای و افزوده، ارزش بر اتیمال فروش، اتیمال جمله از اتی: عبارت است از هرگونه مالاتیمال .24
 .گردد یم مرتبط قرارداد نیا موضوع به و بیتصو ران،یا یاسالم

 دیخر جهت راپراتو به شده پرداخت مبالغ اپراتور، با گرید اردادقر هرگونه ای و قرارداد نیا بابت کننده عیتوز یصورتحسابها مبالغ ایمطالبات: عبارت است از هرگونه مطالبات و  .25
 .گرید قرارداد هرگونه ای و حاضر قرارداد یراستا در شده ارائه نیتضام ای و محصول

 ریسا نیهمچن و یکیالکترون و رمزدار ،یاعتبار یشارژها،  (کارت می)س یانداز راه بسته دیخر یتوافق نموده در پ "لیشاتل موبا"که  ی: عبارت است از طرفمشترک ای یمشتر .26
 ارائه دهد. ی، خدمات شبکه را به و" لیموبا شاتل" محصوالت

 قرارداد موضوع: 2 ماده
 :از است عبارت قرارداد این موضوع

 ضمانت و یذارگ متیق طیشرا با" لیموبا شاتل" شده ثبت عالمت و نشان با ،"لیموبا شاتل" یهاسیسرو هیکل فروش از پس خدمات فروش،  منظور به یرانحصاریغ یندگینما یعطاا
 01/09/1397 مورخ 99-97-4-687شماره قرارداد موجب به "کنندهتوزیع" توسط شده معرفی ی" نماینده" به" لیموبا شاتل" یسو از شده نییتع فروش از پس خدمات و

 خود نمایندگی قلمرو از خارج در قرارداد موضوع هایسرویس به مربوط خدمات ارایه و فروش حق چنین هم و غیر به نمایندگی اعطای حق قرارداد، مدت طول در "نماینده": 1 تبصره
 ".موبایل شاتل" از کتبی اجازه کسب با مگر ندارد، را

 پرداخت نحوه و قرارداد  مبلغ: 3 ماده
 دستورالعمل در شده ارائه مبالغ است ذکر به الزم. گردد یم نییتع فروش ییاجرا دستورالعمل مفاد و( 1) وستیپ مندرجات اساس بر خدمات ارائه و محصوالت فروش زاءا به قرارداد مبلغ

 شد. دخواه انجام ندهینما طرف از شده اعالم حساب رهشما به و رانیا الیر به   ندهینما به لیموبا شاتل یسو از ها پرداخت هیکل . باشدیم قرارداد عقد یجار سال به مربوط

 در یرییتغ قرارداد مدت طول در زمان هر در چنانچه.  گردد یم نییتع ییویراد ارتباطات و مقررات میتنظ سازمان مصوب نیقوان طبق قرارداد موضوع محصوالت یبها :2 تبصره
 ر،ییتغ یبرا ازین تصور در. شودیم اعالم" کننده عیتوز" به" لیموباشاتل" توسط و افتهی رییتغ آن با متناسب القتضاعندا محصوالت یبها رد،یپذ صورت سازمان توسط مصوب نیقوان
 شد خواهد اضافه قرارداد نیا به هیالحاق یط راتییتغ قرارداد، مدت یط در وستیپ در مندرج یها تعرفه فسخ ای و ینیگزیجا

 افزارهاینرم و حسابداری اسناد حساب، مفاصا مالی، های حسابصورت شامل مالی اسناد کلیه ماده، این موضوع با رابطه در" نماینده" با اختالف ونهگ هر بروز صورت در: 3 تبصره
 نهایی، میمتص به نسبت خود اعتراض حق اسقاط ضمن "کننده توزیع" و" نماینده". بود خواهد عمل مالک اختالف موضوع حل برای قطعی مستند مدرک عنوان به" موبایل شاتل" مالی

 . بود خواهند آن  از تبعیت به متعهد
 حسن زا اطمینان و" نماینده" مالی هایگزارش صحت از اطمینان حصول به منوط ،...و کمیسیون حق بابت" نماینده" حساب به" موبایل شاتل" توسط وجهی گونه هر پرداخت: 4 تبصره
 . است ایشان به پرداخت قابل شده، انجام عملیات کیفیت
 قرارداد مدت :4 ماده

 ماه 12از تاریخ تکمیل و امضای قرارداد به مدت  و شد االجرا الزم و منعقد" موبایل شاتل" به آن تحویل و قرارداد هایپیوست و صفحات تمام امضای و تکمیل تاریخ از قرارداد این
 شمسی، معتبر خواهد بود.

 .باشد می ادامه و تمدید قابل دیگر سال یک مدت به و خودکار صورت به طرفین توافق صورت رد و شده ذکر مدت پایان در قرارداد این
 نیطرف تعهدات: 5 ماده 

 متعهد است: "موبایل شاتل"( الف
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 .دهد انجام" ینده"نما برای را قرارداد موضوع انجام جهت کافی و الزم هایآموزش .1

 .کند ارسالو  ابالغ کتبًا "ینده"نما بهمقرر  موعد دررا  یندگینما یفانجام تکال یالزم برا یها بخشنامهاز  یکهر  یا ییاجرا هایدستورالعمل .2

 .نماید ابالغ" كننده توزیع" و" نماینده" به کتبی  صورت به داد، تغییر قانون چارچوب در را پرداخت شیپ و پرداخت پس های سیسرو تعرفه زمان هر در .3

 با ار الزم همکاری "موبایل شاتل" آنالین، یها یدسترس ایجاد ای و استفاده زمینه  در مطلوب دهی سرویس و" نماینده" با العاتاط مبادله و رسانی روز به راستای در .4
 .آورد عمل به "نماینده"

 :" کنندهیع"توز تعهدات( ب
شده  ی" معرفندهیقبال "نما در زیر تعهدات بهمنعقد شده  یشان" و ایل"شاتل موبا یانم 01/09/1397 مورخ 99-97-4-687 که در قرارداد شماره یتعهدات یهکل یفایضمن ا

 :کند عملتوسط خود 
 یندگینما اخذ خصوص در" لیموبا"شاتل  یها استیس اساس بر نماینده نشیگز و انتخاب در اولویت لزوم .1

 .الزم هایمهارت واجد و شایسته صالح، نمایندگان انتخاب در دقت نهایت کارگیری به .2

 .باشد شخص خود نام به کسب پروانه که کند انتخاب و معرفی نمایندگی به را شخصی است متعهد" کنندهیع: "توز5 تبصره
 سایر و رادیویی ارتباطات و مقررات تنظیم سازمان های مهبخشنا و ها دستورالعمل کشور، عمومی مقررات و قوانین"، یلتمام مفاد دستورالعمل "شاتل موبا یترعا زوم .3

 .شودمی ابالغ و ارسال" کنندهیع"توز به" موبایل"شاتل  جانب از که ییها بخشنامه کلیه و عرف و شرع قواعد و اصول و صالح ذی مراجع

 .باشد یم ندهینما یسو از شدهو اعالم  ازیاجناس مورد ن نیکننده" موظف به تام عی"توز .4

 باشد. یم ندهی" به نمالیامور مربوط به "شاتل موبا شبردیپ یالزم در راستا یو ارائه آموزشها یبه برگزار موظف" کننده عی"توز .5

  .است" لیموبا شاتل" به دستورالعمل در شده دیق قواعد با مطابق و کامل صورت به یندگینما یمتقاض مدارک هیکل ارائه و هیته به موظف" کننده عیتوز" .6
 : " متعهد استنماینده" (پ

 . دنمای ،شده  است اعالم نماینده یعنوان نشان به کهقرارداد  ابتدای درشده  معرفیدر همان محل  قرارداد موضوع انجامانعقاد قرارداد شروع به  یخروز از تار( 1) ظرف حداکثر .1

 درآمدهای و شده ارائه خدمات میزان خصوص در مالی های گزارش  کار، یشرفتارش پگز جمله آن از و" کننده یع"توز و" موبایل"شاتل  وثوق مورد درخواستی اطالعات .2
 بخشنامه دریافت تاریخ از هفته یکظرف مدت   را است نموده درخواست لیموبا شاتل کهو هر آن چه  ها دستورالعمل مطابق اطالعاتی های فرم تکمیل آن، از حاصل

 ارسال کند. کننده" حسب مورد یعو "توز "موبایل"شاتل  برای   دیروش مورد تائ هر  ای فکسموجب  به کتبًا

 . یردانجام موضوع قرارداد به کار گ یرا برا یو کاف الزمبه تعداد   یفریسابقه ک ءو بدون سو دیدهآموزشو پرسنل  یزاتو تجه امکاناتثابت،  مکان .3

به  ،ییاز جابجا شیروز پ 7در آدرس، مراتب را کتبا ظرف مدت  رییدر صورت تغ ونموده  یرارداد معرفق ی" در ابتداندهینمااست که " یمکانمنظور از "مکان ثابت" : 6 تبصره
 .دی" اعالم نمالی"شاتل موبا

 است نآ جبران به لفمک" لیموبا شاتل" اعالم با" ندهینما" د،یآ وارد" لیموبا شاتل" به یمعنو ای یماد ضرر هرگونه نامناسب زاتیتجه و افراد استخدام از چنانچه: 7 تبصره
 .دینما برداشت ندهینما موجود نیتضام و مطالبات از را خود بر وارده یضررها تواند یم" لیموبا شاتل" و

 شده فتعری استانداردهای تمامی رعایت با" را یلشده از جانب "شاتل موبا فراهم تبلیغات انجام ،قرارداد این موضوع محصوالت یابیبازار یانجام تعهدات خود برا یراستا در .4
  .شود دارعهده ینو مشترک یانمشتر یبرا طرق، سایر یا اجرایی دستورالعمل موجب به شرکت آن جانب از

 آورد عمل به را دقراردا موضوع انجام منظور به الزم اقدامات ،"موبایل شاتل" مصالح داشتن نظر در و امانت و صداقت رعایت با و خویش ایحرفه توان حداکثر از استفاده با .5
از اسناد و مدارک  حراست و حفظ وکننده"  یع" و "توزیل"شاتل موبا هاییاستو س یو معنو یحفظ تمام منافع و حقوق ماد یتالش و کوشش خود را در راستا حداکثرو 

 متضمن جبران خسارت خواهد بود. بند ینا یتدر رعا احتیاطیبی و غفلت تسامح، عمدی، غیر یا یعمد یرهر گونه تقص .دارد محفوظمحرمانه 

 که قرارداد این موضوع مشترکین یا" کننده یع"، "توزیلاز انحاء در مورد "شاتل موبا یبه نحو یممستق یرغ یا یممستق یرمکتوب،غ یاکه به صورت مکتوب  یاطالعات کلیه .6
 .آورداسناد و مدارک محرمانه را به عمل  یمامحفاظت و حراست از ت یو اقدامات الزم را برا یدرا حفظ نما شودمی تلقی محرمانه

 فادهاست "لیبدون اخذ مجوز از "شاتل موبا خود یغاتیتبل یهاتیفعال انجام یبراسردرب مغازه،  ت،یزیکارت و ها،سربرگ در" یل"شاتل موبا یعالمت تجار و تجاری ناماز  .7
 .باشد دارا را شرکت آن یحآن که اجازه صر مگر نکند

 به رکتش این فروش مبادی در "موبایل شاتل" الزامات و هادستورالعمل با مطابق زمان، از برهه هر در همواره" موبایل شاتل" توسط شده فراهم تبلیغاتی اقالم و ابزار کلیه .8
 .شوند گذاشته نمایش معرض

 انحاء از نحوی به را شرکت این که این یا کند منعقد قرارداد"، موبایلتل "شا نمایندگی، اعطاکننده طرف از که نیست مجاز نماینده ،باشد شده توافق ًامشخص که مواردی جز .9
 .گرداند متعهد

 درخواست شرکت آن و شودمی برگزار" موبایل ل"شات جانب از که آموزشی غیر یا شیآموز جلسات کلیه در قرارداد، موضوع انجام جهت الزم هایمهارت ارتقایمنظور ب .10
 .یابدحضور  دهد،می را آن کارکنان و" ینده"نما حضور

 تجاری عالمت یا تجاری نام ثبت ،نمایندگی قبول توزیع، ساخت، از)اعم  یتجاریرغ یا یتجار یتگونه فعال هرانجام  از" یل"شاتل موباطول مدت قرارداد بدون اذن در .11
  .کند اجتنابرد، آن شرکت دا یتجار منافعبا  منافات یا است شرکت لیاتعم با رقابت متضمن یممستق یرغ یا یمطور مستق به که"موبایل"شاتل  تجاری عالمت و نام مشابه

 انجام دهد. یدر حضور و بنا به درخواست مشترک و شد، یداریخر یموضوع قرارداد از جانب مشتر یرا تنها پس از آن که کاال محصوالت هایبسته نمودن باز .12

  وردم حسب که بود خواهد شانیا اریاالخت تام ندهینما ای یتجارمقام  قائم ای نامه اساس موجب به رکتش یامضا حق صاحب ،یمشتر ،یحقوق اشخاص مورد در: 8 بصرهت
مطابق  قًایموضوع قرارداد را دق خدمات و کاالها ان،یمشتر با ارتباط در. است خود سمت اثبات یبرا نامهیمعرف اصل ای یرسم روزنامه اصل برابر ریتصو ارائه به مکلف
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د، جبران بن نیتخلف از ا یضمانت اجرا .رساند فروش به واست، عرضه  دهیرس شانیا یابالغ و به امضا شانی" به الیقرارداد فروش که توسط "شاتل موبا طیامفاد و شر
 .بود خواهد" لیموبا"شاتل  و ثالث اشخاص به ییگوخسارات وارده و پاسخ

 .یدو... را خود تقبل و پرداخت نما یاتیو امور مال عوارض جمله از یندگیر نماومربوط به انجام ام هایهزینه تمام .13

 معرض در و نمایندگی محل در باشد، شده نوشته آن روی بر کامل و خوانا صورت به "لیموبا شاتل" محصوالت از استفاده شرایط و ضوابط و مشترکین قرارداد که تابلویی .14
 .دهد قرار عموم دید

 :دهد انجام کامل صورت به قرارداد این پیوست اجرایی دستورالعمل طبق و شودمی اشاره آن به یلذ چهآن مطابق را مشتریان نام ثبت .15

 یرا از تمام مفاد و محتوا یانپس از آن که مشتر قرار دهد و یانمشتر یاررا در اخت" یمشترخود " ای و" فروش مسئولشده توسط " یمثبت نام تنظ هایفرم تمام داابت 
 . یدحاصل نما یناناطم یاناز مشتر شده خواسته اطالعات صحت و تکمیلاز  نمود، آگاه و طلعم نامی ثبتی هایفرم

 ینوضوع اکاال و خدمات م یمتقاض انیمشتر (ایرانی غیر اتباع برای معتبر اقامت کارت یا اعتبار دارای پاسپورت و ایرانی اتباع برای ملی کارت) شناسایی مدارک تصویر 
 هبخشنامو پس از آن مطابق  کردهحاصل  ینانثبت نام اطم هایفرم در شده درج موراد با هاآن انطباق از و کرده اخذ مشتریان به کارت سیم یماز تسل یشپ قرارداد را

 . کندارسال " لیموبا شاتل" ی" برایل"شاتل موبا

 مشتریان به قرارداد این موضوع خدمات و کاال قراردادن دسترس از است، دهنکر احراز را( 15) بند ذیل گفته پیش موارد که آن از پیش است متعهد" ینده"نما: 9 تبصره
 .کند اجتناب
 .باشدو حاضر  یبه خود فرد متقاض متعلق ستیبایم ،یارائه شده توسط متقاض یی: مدارک شناسا10 تبصره

 نحوه ،نام ثبت هایفرمقرارداد،  ینموضوع ا کاال و خدمات به مربوط العاتاط قراردادن اختیار در ی،راستا در یو کاف الزم همیاری و همکاری" یندهو کارکنان "نما خود 
 اضایتق مورد خدمات سازي فعال دستور همراه به را نام ثبت اسناد دیبا "نماینده" مقتضي، صورت به نام ثبت فرم تكمیل از پس .بنماید مشتریان با را شبکه سازیفعال

  .نماید ارسال" موبایل شاتل"به مشتری

 یمشتر تیشکا تیمسئول .دینما یبارگذار ستمیس در حتما را مشتری معتبر ییشناسا مدارک قرارداد، این موضوع خدمات و کاالها نام ثبت و رساندن فروش به نیح در 
 .بود خواهد ندهینما عهده بر مدارک، افتیدر عدم لیدل هب دیخر از پس مکارتیس یفعالساز عدم بر یمبن

 در صالح ذی مراجع با را کافی و الزم همکاری  قرارداد، این موضوع خدمات و کاالها یامجر از مشترکین سوی از جرمی ارتکاب یا تخلف نهگو هر بروز صورت در .16
 .آورد عمل به جرم وکشف تحقیق راستای

 اقدام یا دوره بصورت" لیموبا شاتل. "بکوشد آنها یدارنگه و یمحرمانگ حفظ در و دارد نگاه خود یگانیبا در را شده اسکن و نام ثبت مدارک اصل است مکلف ندهینما .17
 .نمود خواهد آنها یآور جمع به

 طیشرا ریسا: 6 ماده
 موضوع با طمرتب هایو دستورالعمل هانامهبخش کلیه ،رادیویی ارتباطات و مقررات تنظیم سازمان آینده و حال گذشته، مقررات و ضوابط یهکل مکلفندقرارداد  ینا طرفین .1

 .کنند رعایترا  دادقرار

 :است محق و مجاز" موبایل"شاتل "، ینده"نما یمجموعه عملکردها یمنظور حسابرس به .2

 وردآ عمل به داندمی ضروری راستا این در که را تفحصی و تحقیق گونه هر"، ینده"نما اطالعاتی هایسیستم و سوابق یاز صحت و درست ینانحصول اطم یراستا در .
 مقصود خواهد بود.  ینبه ا یل" جهت نیل"شاتل موبا یبرا یالزم و کاف یلمکلف به فراهم آوردن وسا در اسرع وقتفورًا و  "ینده"نما

 هزینه هکلی است، شده موردي نقض مرتكب انحاء از نحوي به" نماینده"  كه گردد محرز" موبایل شاتل" براي و شود انجام فوق بند مفاد اساس بر بررسي چنانچه :11تبصره  
 مکلف ندهینما آن تکافوی عدم یا مطالبات وجود عدم صورت در. شودمی کسر وی مطالبات و هاصورتحساب اولین یا تضامین از و منظور" نماینده" حساب به بررسي ایه
 .بود خواهد هاهزینه و مبالغ کلیه فوری تادیه به

 لفمک" نماینده" صورت این در. آورد عمل به حسابرسي وی مدارک و اسناد دفاتر، از خود هزینه به" دهنماین" به کتبی ابالغ ارسال با قرارداد این مدت طول در زمان هر در 
 .بود خواهد امر این جهت "لیموبا"شاتل  یسو از شده درخواست یزمان بازه در الزم امکانات و دسترسی کردن فراهم به

 . است یرمج زین قرارداد خاتمه از پس بند نیا شق دو هر مفاد: 12 تبصره

. در صورت "موبایلاز "شاتل  یمجوز كتب یافتكند، مگر با در یضتفو یا واگذار غیر به جزیی یا كلی صورت به را قرارداد موضوع از قسمتی یاتمام  تواندی"، نمینده"نما .3
كار بندد. در هر " را به یلموبا الزم جهت حفظ حقوق "شاتل یداتموظف است تمه یر،از موضوع قرارداد به غ یقسمت یاتمام  ی" و واگذارموبایلمجوز از "شاتل  یافتدر

  " خواهد بود.نمایندهخسارات وارده بر عهده " یهو اشخاص ثالث و جبران كل صالحی، مقامات ذ"یلموبا شاتل"به  ییگوپاسخ یتولئصورت مس

زله به من شرکت در عضویت و الشرکه سهم و سهام مالکیت یا شرکت قیحقو یتماه رد ییرهر گونه تغ حقوقی، شخصیت به نمایندگی اعطای صورت در: 13 تبصره
   .دارد" موبایل"شاتل  کتبی اذن به نیازاست و  یو واگذار یضتفو

در  "کنندهیعوز"ت یا "ینده"نما مانع شرکت، در عضویت و الشرکه سهم و سهام مالکیت شرکت، حقوقی ماهیت در تغییر امکان بر مبنی" موبایل"شاتل  یبکت اذن: 14 تبصره
 . نیستخود  یو قرارداد یقانون یفوظا یفایا

( روز 10 مدت ظرف حداکثر) فورًا را خود اقامتگاه تغییر هستند موظف طرفین اقامتگاه، تغییر صورت در و است شده ذکر قرارداد مقدمه در که است همان طرفین اقامتگاه .4
 ارسال فعلی نشانی به قضایی و اداری مکاتبات تمام نشود ابالغ و اعالم دیگر طرف به اقامتگاه تغییر که زمانی تا است بدیهی. دهد اطالع یکدیگر به کتبی صورت به

 .بود نخواهد کننده ابالغ طرف متوجه مسئولیتی جهت این از و گرددمی محسوب شده ابالغ شده،

 و زمال بستر است مکلف "نماینده. "داردمی مبذول نماینده به  را الزم یها بخشنامه" یلموبا شاتل" نمایندگی، عملکردهای مجموعه و وظایف اجرای بر نظارت منظور به .5
 .کند فراهم بازرسی و نظارت این برای را کافی
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 و مدارک و اسناد رسای و تیتبلیغا وسایل کلیه باید" نماینده" نشود، فراهم نماینده توسط قرارداد موضوع انجام امکان علت هر به که صورتی در یا نمایندگی مدت انقضاء با .6
 .بازگرداند ایشان به است، گرفته قرار اختیارش در" موبایل شاتل" توسط که هانمونه

" هیند"نما یاراخت در یانروند ثبت نام مشتر یلمنظور تسه به را جاری قرارداد( 2) پیوست در رمقر امکانات و تجهیزات بداند مقتضی که صورتی در تواندمی" موبایل"شاتل  .7
 قرار دهد.

گهداشت ن یخود را برا یتصالح ،"یلبه "شاتل موبا خود حوزه هاینامثبت مجموعه از مستندی و مستدل گزارشی ارائه با" ینده"نما که این بر مشروط زاتیتجه نگهداشت .8
 اثبات کند.  یزاتتجه ینا

 .داردن هاآن به نسبت ادعایی گونه هیچ" ینده"نماو  اردد قرار" موبایل"شاتل  انحصاری مالکیت در امکانات و تجهیزات این: 15 تبصره
 یفدر صورت مک یا یندگینما یفوظا محدوده خارج یزاتاستفاده از تجه ،تجهیزات از حفاظت در" ینده"نما تقصیر یا قصور صورت در تواندمی" موبایل: "شاتل 16 تبصره

 .کند طلب را وارده خسارات جبران تجهیزات، گرفتن ازپسب ضمن"، یندهانجام شده توسط "نما هاینبودن تعداد ثبت نام
 .دینما کسر ندهینما مطالبات ریسا ای و صورتحساب نیتضام از خسارت، جبران یراستا درتواند  ی" ملی:"شاتل موبا17 تبصره
 . دینما قهیوث طلب" ندهینما" نبجا ازو امکانات مذکور  زاتیتجه لیتحو نیو بابت تضم منظور نیا به تواندیم" لیموبا"شاتل : 18 تبصره

 )فورس ماژور( ی: حوادث قهر7 ماده
 فسخ اضرح شود، قرارداد یندهتعهدات نما یفایکه مانع ا یطیبروز هر گونه شرا یا به هر علت آن اعتبار مدت یانقضا یا " لیموبا"شاتل  یسو از یندگینما مجوز لغو در صورت الف:
 . است اجرایی العمل دستور مطابق حساب سویهت به مکلف نماینده و هشد تلقی شده
تعهد نخواهد متوجه م یتیها گردد، مسئولآن از هریک یا طرفین تعهدات ایفاء مانع و شده شناخته ماژور فورس    عرفا که کنترل و ینیبپیش قابل یربروز و ظهور عوامل غصورت  در :ب

 رسانده مقابل طرف اطالع به ساعت 48 ظرف حداکثر را ماژور فورس حدوث و وقوع ینکها بر مشروط آمد، درخواهد یقتعلهدات متعهد تا رفع فورس ماژور به حالت تع یفاءبود و ا
 . باشد
 موضوع اهداف ینتأم یبرا یار مناسبکراه یکدیگر توافق و یاریبا هم روز (7)ظرف مدت  ینمعلق گردد، طرف روز( 2)از  یشفورس ماژور ب یلدل به تعهدات یفاءکه ا یدر صورت :پ

 خواهد شد. یفسخ  شده تلق حاضرصورت قرارداد این یرکار خواهند بست و در غ به و تعیین قرارداد
 : فسخ قرارداد 8 ماده

 یرتاخ یا" و نمایندهفاد قرارداد توسط "م یااز تعهدات  یك" در صورت عدم انجام هر یلموبا "شاتل است، شده فیتکل نییتع صراحتًا قرارداد مواد ریسا شرح به که یموارد از ریغ به: الف
 کتبی اخطار بار 2 با  بداند، مقتضی که صورتی در یا فورًا تواندمی، "یل"شاتل موبا یها بخشنامه یهو کل اجرایی هایو دستورالعمل از تعهدات و مفاد قرارداد یكهر  یفایو نقص در ا

 مشتریان یر"، سایلوبام خسارات وارده به "شاتل یهو جبران کل ییگوپاسخ کیفری و حقوقی مسئولیت است یهی. بدنماید فسخ نبهجایك صورت به را قرارداد این هفته دو فاصله با قبلی
 .خواهد بود متخلف نمایندهو اشخاص ثالث بر عهده  ینمشترکو 

 .غبن فاحش را از خود سلب و اسقاط کرد یارفسخ خود ولو خ یاراتتمام خ "ینده"نما :ب
كه باعث محدود شدن  صالحیگانه و مراجع ذسه یاز قوا یكاز طرف هر  یدجد یهاو دستورالعمل هانامهیینمقررات، آ ین،قوان یبتصو یا و فوق در مذکور مواردرارداد در ق ینا :پ
 بل فسخ است." قایلموبا "شاتل سوی از جانبهیكبه صورت  و یمرجع یچبه مراجعه به ه یاز، بدون نگردد" یلموبا "شاتل یتفعال
جبران  مقابلتوسط طرف  یدبا یدهد یانخسارات وارده به طرف ز یهباشد، كل یناز طرف یکمستند به عمل هر  یفسخ قرارداد به هر شكل صالحیمراجع ذ یصچه به تشخچنان :ت

  شود.
امنًا مسئول " متضینده" و "نماکنندهیع"توز کند،" موبایل"شاتل  متوجهرا  خساراتی" ندهی" و "نماکنندهیع"توز از یک هر توسط یقرارداد یا یتعهدات قانون یفایکه عدم ا یصورت در: ث

 جبران خسارات وارده خواهند بود. 

 قرارداد هایپیوست: 9 ماده
 . باشدمی حاکم طرفین روابط بر هاآن مفاد و محسوب حاضر قرارداد الینفک جزء ،( 1-2) هایپیوست بر مشتمل قرارداد، هاییوستپ

 حل اختالف : 10ماده 
 قضایی حصالیتوافق، موضوع به محاكم ذ حصولحل و فصل و در صورت عدم  ینمذاکرات طرف یققرارداد ابتدائا از طر ینمفاد ا یاجرا یا یرتفس یا یراز تعب یاختالفات ناش یهکل

  .شد خواهد ارجاع
 یهاختتام: 11ماده

 باشند.یاعتبار واحد م ینسخ دارا یهکه کل یدامضا و مبادله گرد یم،نسخه تنظ سهدر  یوست،پ 2بصره و ت 18ماده،  11 در ،مقدمه یکبا ، 4مطابق ماده  قرارداد  ینا
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1 شماره وستیپ  
قرارداد عقد زمان در محصوالت متیق ستیل  

ها بسته و شارژ (الیر) فروش هر یازا به ندهینما ونیسیکم زانیم   
(آپ تاپ) میمستق شارژ  2%  

(نیپ) کالیالج شارژ  2%  

ینترنتیا و یبیترک یها بسته  2.5%  

(الیر) ارزش افزوده بر اتیمال بدون یمشتر یینها متیق محصول  

 120،000 بسته آغازین پایه

1بسته آغازین   180،000 

2بسته آغازین   250،000 

3بسته آغازین   390،000 

4بسته آغازین   400،000 
 8.930.000 مودم رومیزی شاتل

 5.500.000 مودم جیبی شاتل

 11.350.000 مودم جیبی زایکسل

 12.900.000 مودم رومیزی زایکسل

 50.000 سیم کارت
تخدما ندهینما ونیسیکم   

پرداخت شیپ نیآغاز بسته نام ثبت  25%  

یزیروم مودم نام ثبت  3%  

یبیج مودم نام ثبت  3%  
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