تاریخ 1401-01-01 :

بسمه تعالی
ماده یک ) مشخصات طرفین قرارداد
طرف اول :شرکت توسعه زیرساخت سفر(با مسئولیت محدود به شماره ثبت  )۵۰۰۱۹۱شناسه ملی  ۱۴۰۰۶۲۶۱۷۸۴کد اقتصادی  ۴۱۱۵۴۸۱۱۸۳۹۷با نمایندگی خانم
زهرا عقیلی به آدرس تهران ،میدان مادر  ،ابتدای خیابان میرداماد به سمت ولیعصر  ،پالک ، ۶۱واحد ۴تلفن ثابت  ۰۲۱۲۶۴۱۲۲۳۰و ایمیل  Sales@chartex.netکه
از این پس اختصارا شرکت نامیده میشود.
طرف دوم  :شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری
به آدرس :
آژانس نامیده میشود.

با شماره ثبت :
و تلفن ثابت و موبایل :

با نمایندگی
ایمیل:

و شناسه ملی :
که از این پس اختصارا

ماده دو) موضوع قرارداد
مربوط به آژانس

اتصال وب سرویس

روی دامین

با اطالعات به شرح زیر :

آدرس وب سرویس :
نام کاربری :
رمز عبور :
ماده سه) اشتراک وب سرویس با آژانسهای همکار
 ۳-۱هزینه اشتراک گذاری هر پید ماهیانه مبلغ  ۳.۰۰۰.۰۰۰ریال میباشد  .در صورتیکه آژانس تعداد  ۳.۰۰۰رفرنس فروش در طول یک ماه میالدی روی سایت ذکر شده
در ماده دو داشته باشد از پرداخت این مبلغ معاف میگردد.
 ۳-۲آژانس موظف میباشد پشتیبان  ۲۴ساعته خود را به چارتکس معرفی نماید و در صورت عدم پاسخگویی به موقع کلیه عواقب و هزینه های احتمالی به عهده آژانس
می باشد.
 ۳-۳مسئولیت پرداخت هزینه جستجو و NIFمربوط به وب سرویس به عهده آژانس میباشد.
 ۳-۴آژانس موظف میباشد هر گونه تغییر فنی که از سمت ایرالین به ایشان اعالم میگردد ،ظرف  ۲۴ساعت به چارتکس اعالم نماید تا اقدامات الزم را مبذول فرماید.
 ۳-۵آژانس موظف به کنترل و شارژ نمودن حساب کاربری وب سرویس مربوطه میباشد.
 ۳-۶چارتکس حق خاموش و روشن نمودن دسترسی اشتراکی را به اقتضای شرایط لحظه ای برای خود محفوظ میدارد.
 ۳-۷آژانس موظف به اطالع رسانی چارتکس در مورد تاخیر ،تعجیل و کنسلی پروازها میباشد.
 ۳-۸هزینه هر تراکنش برای پروازهای داخلی از طریق زیرساخت چارتکس  ۱۰.۰۰۰ریال میباشد.
 ۳-۹هزینه هر تراکنش برای پروازهای خارجی از طریق زیرساخت چارتکس  ۳۰.۰۰۰ریال میباشد.
 ۳-۱۰در صورت تمایل به اشتراک گزاری لطفا مهر آژانس و امضای نماینده قانونی دارا حق امضا در روزنامه رسمی روی ضربدر ثبت شود .
ماده چهار) فسخ قرارداد
 ۴-۱آژانس در صورت تسویه کامل حساب های فیما بین میتواند قرارداد را به صورت یکجانبه فسخ نماید.
 ۴-۲در صورت عدم اجرای تعهدات طرف دوم در تاریخ مقرر  ،طرف اول میتواند قرارداد را به صورت یکجانبه فسخ نماید.
 ۴-۳فسخ قرارداد به معنی عدم انجام تعهدات آژانس نسبت به مسافرین و شرکت چارتکس نمی باشد .
ماده پنج) نسخ قرارداد
این قرارداد مشتمل بر  ۴ماده در دو نسخه و با ارزش یکسان تنظیم و طرفین با علم و آگاهی کامل نسبت به انعقاد آن اقدام نموده اند .

مهر وامضاء شرکت چارتکس

مهر وامضاء آژانس

×

