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قرارداد درخواست ساین فروش و خدمات اینترنتی رزرواسیون شرکت همنواز آسمان آبی
آدرس:تهران -خیابان شریعتی ،ابتدای دکتر بهشتی ،پالک  23واحد  1تلفن131-87348:
نام آژانس:

دارای مجوز:

مدیر عامل:

آدرس:
همراه:

تلفن:

نام کاربری
رمز عبور
(لطفا پس از دریافت رمز خود را تغییر دهید)

این قرارداد فی مابین شرکت همنواز آسمان آبی به عنوان واگذار کننده  /فروشنده خدمات رزرواسیون و استفاده کننده از امکانات وب سایت از طرف دیگر پیمان نامیده
می شود و بشرح ذیل تنظیم گردیده است.
شرکت همنواز آسمان آبی که بعنوان فروشنده نامیده میشود به آدرس:تهران –خ شریعتی –ابتدای دکتر بهشتی پ23واحد1تلفن131-87348:
شرکت .................................................که بعنوان خریدار نامیده میشود به آدرس:
 - 1موضوع قرارداد :امکان رزرو بلیط ،هتل به صورت تلفنی و یا سیستم رزرواسیون اینترنتی و دریافت Sign
 - 3مدت زمان استفاده از خدمات و یا تنفیذ قرارداد:مطابق قوانین داخلی فروشنده که مورد تائید خریدار می باشد  .امضاء ذیل این قرارداد توسط مدیر حقوقی یا عامل
خریدار به منزله تائید تمامی بند های قرارداد و قوانین عرف فروشنده می باشد.
صورت وضعیت و گزارش هفتگی :خریدار مطلع است که (نماینده ،کارمند ،کاربر و هر فردی در هر مکانی از جانب خریدار) با در اختیار داشتن نام کاربری و رمز عبور
و رمز اینترنتی قادر به انجام رزرو قطعی بلیط ،تور و هتل در مسیر داخلی و خارجی از طریق سامانه رزرواسیون اینترنتی با نام های کاربری فوق خواهد بود که پس
از انجام رزرو به صورت اتوماتیک و پس از کسر کمسیون به حساب بدهکاری خریدار ثبت می گردد و خریدار متعهد است ضمن ارائه گزارش هفتگی وصورت و
وضعیت کاری خود نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب هفتگی بر اساس لیست قیمت های اعالمی فروشنده اقدام نماید .بدیهی است که  e-vocherو
 e-ticketصادره از طریق اتوماسیون و رزرو اینترنتی ارزش اوراق رسمی را دارد.
 -7شرایط خصوصی:
7-1خریدار کپی مجوز رسمی فعالیت خود را جهت تکمیل مدارک ،به فروشنده تسلیم می نماید
 7-3خریدار با امضاء این پیمان و قرارداد تعهد می نماید چنانچه هرگونه خدماتی با رمز اینترنتی و نام کاربری اختصاصی و خریداری گردد ،پرداخت هزینه آن را عهده
دار شده و لذا بایددر حفظ و نگهداری اطالعات و مشصصات جدو فوق کوشا باشد.
7-2فروشنده هیچگونه مسئولیتی در قبا تغییر مالکیت خریدار (آژانس) نداشته و مدیریت وقت خریدار موظف به تسویه گزارش فروش می باشد لذا با تغییرات در حوزه
مدیریتی و حقوقی خریدار( آژانس) مدیر جدید موظف به تسویه گزارش ارائه شده می باشد و همچنین این امر تغییری در نوع مطالبات فروشنده ایجاد نمیکند.
7-7چ نانچه خریدار تقاضای مسدوود نمودن مشصصات را داشته باشد ،ضروری است کتباً تقاضای خود را اعالم و تائیدیه کتبی دریافت نماید .بدیهی است تا زمانی که
کاربران فعا باشند بند  7-3این قرارداد جاری می باشد
 7-5آژانس های غیر قراردادی با نام کاربری و رمز ورود می توانن د اقدام به خرید نقدی با کلیه کارت های شتاب نمایند و با همان نام کاربری ،نام آژآنس در بلیط قید
می گردد.وآژا نس های قراردادی با نام کاربری و رمز عبور می توانند به صورت اعتباری خرید نمایند و پرداخت خود را به صورت هفتگی انجام دهند .خریدار مسئولیت
رزروهای تکرار ی را میپذیرد ،لذا خریدار باید دقت الزم را در انجام رزرواسیون بنماید که رزروی دوبار و یا بیشتر در سیستم توسط کاربر گرفته و یا پرداخت نشود و بهتر
آن است هر روز گزارش فروش خود را در سیستم چک نماید .فروشنده با مراجعه به بصش گزارش فروش روزانه از وضعیت فروش پرسنل خود مطلع شده و بلیط های
فروخته شده را کنتر می نماید.
کلیه موارد باال را مطالعه وتایید مینمایم و خود دا ملزم به رعایت آن میدانم.
شرکت
در سمت
اینجانب
مهر وامضا:

