
 قرارداد خدمات نرم افزاری سایت فروش اینترنتی

 طرفین قرارداد:

 و تلفن ................................. به آدرس ......................................................... ............کارفرما ................................................

به آدرس سلمان 0930659988به نمایندگی آقای هاشم طوسی و کد ملی  تجارتکیمیای کارگزار شرکت 

 05138412403و شماره تلفن  125پالک  1فارسی

 تاریخ قرارداد:

 موضوع قرارداد:

ا بقفل سخت افزاری ماژول ارتباطی کیمیا  فعال سازی آپشنمتعهد می گردد با  کارگزارطی این قرارداد 

مانه فروش اینترنتی ارایه نموده و تمامی امکانات الزم سابه صورت کامل ، برای خریدار فروشگاه اینترنتی

 برای فروش اینترنتی کارفرما را در اختیار ایشان قرار دهد.

 تعهدات:

متعهد می گردد، نصب و راه اندازی سایت فروشگاه اینترنتی، ایجاد ارتباطات الزم با نرم افزار کارگزار . 1

 را جهت استفاده از تمامی امکانات سایت اجرا نماید.کارفرما موزش اولیه حسابداری و آ

در وضعیت پایدار و قابل دسترسی قرار گرفته و سرعت مناسبی برخوردار کارفرما . همواره سایت فروشگاهی 2

 ساعت مرتفع گردد. 48باشد و در صورت بروز مشکالت احتمالی در هاست ظرف کمتر از 

به هر گونه شخصی سازی ظاهر وب سایت فروشگاهی کارفرما در صورت تمایل می گردد، کارگزار متعهد . 3

 همکاری نماید )بسته به میزان تغییرات درخواستی هزینه طراحی اعالم می شود( ویبا 

از سامانه فروشگاه اینترنتی همواره اتصال سیسستم های خود به اینترنت موظف است جهت استفاده کارفرما . 4

 از پشتیبانی کیمیای تجارت خارج است.قطع اینترنت ار نگه داشته و را برقر

 هیچ کارگزارمی باشد و کارفرما بر عهده سایت در چارچوب قانون و  بارگذاری شده در محتوایمسئولیت . 5

 گونه مسئولیتی در قبال محتوای سایت خریدار بر عهده ندارد.

آموزش  تومان به ازای دو جلسه 100.000کار با سایت . آموزش کاربران جدید معرفی شده جهت آموزش 6

می باشد که در هنگام خرید اولیه رایگان بوده اما در صورت تعویض کاربران سایت، مجددا هزینه آموزشی 

 دریافت می شود.

 



 

 فاکتور فروش

 

 

 تومان 1.350.000یک ساله و ظرفیت هاست یک گیگ : حداقل هزینه خرید اولیه با پشتیبانی * 

 معتبر می باشد 1397*لیست قیمت فوق تا پایان شهریور ماه 

درصد افزایش می یابد وهزینه اجاره هاست متناسب با  10هزینه پشتیبانی سالیانه   * پس از سال اول 

 افزایش عمومی قیمت مذکور خواهد بود 

 

 

 امضا کارگزار                                                                 امضا کارفرما               

 کل تعداد )تومان( مبلغ شرح کاال / خدمات ردیف

 950.000 1 950.000 اینترنتی فروشگاه نصب و راه اندازی   .1

 230.000 1 280.000  یبه حسابدارنرم افزار اتصال فروشگاه اینترنتی   .2

 120.000 1 120.000 و پشتیبانی سالیانهگیگ هاست  1اجاره   .3

 50.000 1 50.000 اجاره ظرفیت مازاد هاست به ازای هر گیگ    .4
 1.400.000 جمع کل:


