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  بسمه تعالي

  :گرددمي منعقد سه طرف زير ميان جانبهسه بصورت قرارداد اين

و كد اقتصادي  10103330398، شناسه ملي 296234 به شماره ثبت(سهامي خاص) طرف اول؛ شركت خدمات ارتباطي رايتل 
به نمايندگي آقايان  8، شماره ايش، خ ارمغان غربيتهران، خ وليعصر، باالتر از تقاطع نيبه نشاني:  1474-4111- 9513

كه از اين پس در به عنوان عضو هيئت مديره آبادي  روزومفتاح الدين فيعضوهيئت مديره ومديرعامل عنوان ه ب سيدمجيدصدري
 شود از يك طرف و ناميده مي رايتلاين قرارداد 
...................،شناســـه ..........ثبـــت .......... ..........،بـــه شـــماره ................................................شـــركت دوم؛ طـــرف

ــي.................... ــادي .... .......................ملـــ ــد اقتصـــ ــه...........................................................، كـــ ــان بـــ ي: نشـــ
ــن .،........................................................................................................................................................................... : تلفــــــــــــ

عنـوان   ملي . .........................................) بـه  نمايندگي آقاي/خانم . .........................................(شماره به.. ......................................
 و ديگر طرف از ودشيم يدهنام كنندهتوزيعقرارداد  يندر ا كه. ......................................... 

ــرف ــوم؛ ط ــيت س ــي شخص ــوقي حقيق ــه /حق ــت .  ب ــماره ملي/ثب ــه.. ....................................................... ش ــاني: . ب  نش
بـــــه  ................................................ تلفـــــن: . ..،............................................................................................................

ــانم ........ ــدگي آقاي/خ ــماره ..................................(..............نماين ــي ............ ش ــه............مل ــوان .  ..............................) ب عن
  .گرددمي منعقد ديگر، طرف از شود،مي ناميده فروشنده قرارداد اين در كه....... .................................................

  تعاريف . 1 ماده

باشند، مگر آنكه خالف آن به توافق كتبي سه كاررفته داراي معاني به شرح زير ميدر اين قرارداد اصطالحات و لغات به     
  طرف رسيده باشد:

  پيوست آن است.: سند حاضر و كليه جداول و ضمائم قرارداد 1-1
هر شخص اعم از حقيقي يا حقوقي است كه حداقل يكي از محصوالت رايتل را خريداري نموده و رايتل  مشترك: 1-2

  مشخصات وي را در سيستم ثبت اطالعات مشتركين به ثبت رسانيده است.
به موجب  تواند يك يا چند محصول يا خدمات رايتل راهر شخص اعم از حقيقي يا حقوقي است كه مي مشتري: 1-3

  درخواست كتبي يا شفاهي يا هر دو صورت خريداري نمايد.
عبارتست از ابزاري مانند رايانه، اسكنرها، دسترسي به اينترنت، پورتال فروشنده، جزئيات ورود به پورتال، شناسه امكانات:  1-4

 دهد.ختيار فروشنده قرار ميكننده بنا به صالحديد در اكاربر و ساير تجهيزاتي كه رايتل مستقيماً يا از طريق توزيع



  رايتل تأييدشده هايفروشگاه

 12 از 4 صفحه

 

 و ساير خدماتي است كه نوع و ميزان آن از سوي /مشتركانشده به مشتريانعرضهپشتيباني فني خدمات:  5- 1
 گردد.تعيين مي رايتل

هاي تلفن همراه، رايانه يا ترمينالهاي استفاده از حمل در گوشيقابل حافظه تراشه :)SIM Card( كارتسيم 6- 1
مشترك (شماره همراه) به منظور استفاده از  GSM الملليبينحاوي اطالعات شماره شناسايي است كه  اينترنت

 باشد.خدمات شبكه تلفن همراه مي
خانوادگي، نام شركت، آدرس، كدپستي و نيز مانند نام، نام يانست از ثبت مشخصات مشترا عبارت :نامثبت 7- 1

   پيش از تحويل رايتلمعتبر مشتري مطابق دستورالعمل  دريافت يك رونوشت رسمي از مدرك شناسائي
  كميل معامله بين فروشنده و مشترك.كارت و پس از تسيم

 ندهكننده يا فروش صورت فيزيكي يا الكترونيكي توسط رايتل در اختيار توزيعسندي است كه به :نامثبت برگ 8- 1
آنها برسد و شامل اطالعات ضروري مشتري  امضاي و بهقرار گرفته است تا توسط مشتريان بالقوه تكميل شود 

صالح تعيين گرديده است.  است كه از سوي رايتل، سازمان تنظيم مقررات و ارتباط راديويي يا سازمانهاي ذي
 نام، شرط الزم دسترسي به شبكه رايتل است. شده ثبت برگ تكميل

، رايتلاعتباري و دائمي هاي هگردد كه شامل بستاطالق مي رايتلبه تمامي محصوالت و خدمات  :محصول 9- 1
المللي و ساير بين كارت، اقالم و تجهيزات الكترونيكي الحاقي، تماسكارتهاي شارژ، تجهيزات مشترك سيم

  كننده ارائه جهت عرضه به توزيع رايتلباشد و به تشخيص و صالحديد محصوالت و خدمات مربوطه مي
 گردد.مي

كارت يا يكي سيم مداركي است كه براي رسيدگي به درخواست مشتري جهت خريد :اوراق احراز هويت 10- 1
 يا طبق مفاد قرارداد ضروري بوده و بايد از مشتري دريافت گردد. رايتلبه تشخيص  ،از محصوالت

رايتل كه دسترسي، ورود و دريافت اطالعات و انجام امور مشتركان اينترنتي بخشي از سايت  :رايتلرتال وپ 11- 1
  .پذيرد طريق آن صورت مي از

 گردد.تأييدشده اعطا مي فروشندهبه  رايتلهرگونه تخفيف، كارمزد و پاداش كه از طرف  كميسيون: 12- 1
  PINباشد كه مشتري/مشترك به واسطه خريد و استفاده از مي رايتليكي از محصوالت  :كارت شارژ 13- 1

را دائمي هاي بسته صورتحسابرا افزايش يا  ياعتبارهاي شده بر روي آن قادر خواهد بود اعتبار بستهدرج
  هر استفاده ديگري نمايد.  رايتلپرداخت يا به تشخيص 
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 12 از 5 صفحه

 

كارت، يك كتابچه راهنما، شماره تلفن يا است كه شامل يك سيم رايتليكي از محصوالت  :اعتباري بسته 14- 1
با  رايتلباشد. براي استفاده از محصوالت و خدمات مي رايتلعرضه توسط ساير محصوالت و خدمات قابل

متناسب با  و وسيله كارت شارژه ب اعتباري اعتبار بسته نسبت به افزايش ابتدا بايد ،اعتبارياستفاده از بسته 
استفاده از خدمات، هزينه مربوطه از اعتبار  يسپس در ازا .اقدام گردد رايتلهزينه استفاده از خدمات شبكه 

 گردد. ميكسر اعتباري بسته 
كارت، يك كتابچه راهنما، شماره تلفن يا است كه شامل يك سيم رايتليكي از محصوالت  :دائميبسته  15- 1

، امكان استفاده از دائميبسته درصورت داشتن است.  رايتلعرضه توسط ساير محصوالت و خدمات قابل
ن ميسر خواهد بود. براي تمديد استفاده براي مشتركا ،رايتلشده توسط تعيين تا حد اعتبار رايتلشبكه خدمات 

يا حساب اقدام به پرداخت صورت ،ايدورهصورتحساب از خدمات، مشترك بايد پس از اتمام اعتبار يا صدور 
 نمايد.افزايش اعتبار خود 

صورت هب، رايتلكه به صالحديد  ي استها و عالئمشامل تمامي اجناس، لوازم، هدايا، نشانه :اقالم تبليغاتي 16- 1
كننده يا نقاط فروش در اختيار توزيع رايتلتوسط  ،رايگان و به منظور ترويج فروش و جلب مشتريان/مشتركين

 شود. قرار داده مي
را و اينترنتي كه انواع خدمات تلفن همراه يا خدمات مخابراتي است يا حقيقي هر شخص حقوقي  :رقيب 17- 1

 عرضه كند.

  موضوع قرارداد . 2 ماده

  توسط فروشنده كه اين محصوالت از طريق  رايتل و ارائه خدمات است از فروش محصوالت عبارت     
  گردد.به فروشنده عرضه مي مذكور در اين قرارداد (طرف دوم) كنندهتوزيع

  مدت قرارداد . 3 ماده

خواهد بود. پس از انقضاي اين دوره، قرارداد براي مدت مشابه تمديدشده  ابالغيكسال از تاريخ  مدت قرارداد     
به صالحديد خود تمديد را الزم نداند كه در اينصورت اين موضوع را به اطالع  بنا رايتلمگر  ،شودميمحسوب 

  رساند.فروشنده مي
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 12 از 6 صفحه

 

  تضمين . 4 ماده

  تقاضاي تضمين به عنوان وثيقه نمايد. اشحق دارد به صالحديد خود براي استفاده از تجهيزات اماني رايتل     

 تعهدات فروشنده . 5 ماده

  شود كه:فروشنده در طول مدت اين قرارداد متعهد مي     

گزارشهاي كتبي پيشرفت كار شامل شرح جزئيات عملكرد و فعاليتهاي خود مطابق با اين قرارداد يا اطالعات  1- 5
  كننده قرار دهد.توزيع يا رايتل در اختيار رايتلمربوط به فعاليتهاي خود را بالفاصله پس از درخواست 

ننمايد و همچنين در اجراي  ،گردد رايتلاقدام به انجام اموري كه موجب لطمه زدن به حسن شهرت و اعتبار  2- 5
  حمايت كرده و آن را تقويت نمايد. رايتلتعهدات موضوع اين قرارداد از حسن شهرت و اعتبار 

 همواره در هر برهه از زمان، مطابق با رايتلشده توسط تبليغاتي فراهمتضمين نمايد كه ابزارها و اقالم  3- 5
 .وندش گذاشتهيا جهت ارائه به مشتريان در نقاط فروش به معرض نمايش  رايتلها و الزامات دستورالعمل

الم قالب و محتوي ابزار يا اقاقدام به نمايش يا فراهم آوردن موجبات نمايش  رايتلبدون كسب اجازه كتبي  4- 5
  تبليغاتي مربوط به موضوع قرارداد ننمايد.

 رايتلساً توسط أكه يا ر رايتلشده توسط شده و استانداردهاي تعيينهاي ارائهرهنمودها و دستورالعملكليه از  5- 5
و ترويج عمومي اقالم  رسد، درخصوص تبليغاتكننده به اطالع فروشنده ميشود يا از طريق توزيعارائه مي

 پيروي محض نمايد. ،قراردادموضوع اين 
براي توزيع از طريق نقاط فروش در هر زمان به  رايتل ياهرساني درخصوص تمامي پيشنهاددر تبليغ و اطالع 6- 5

 مشخص شده، بطور جدي حضور داشته و مشاركت فعال نمايد. رايتلنحوي كه توسط 
در هر زمان مشاركت  رايتلشده توسط ههاي آموزشي ارائدر كليه برنامه ندهفروش انكليه كاركنان و متصدي 7- 5

  د.ننموده و از آنها پشتيباني نماي
  را وادار، ترغيب يا مجاب به خريد محصوالت يا خدمات  رايتلتحت هيچ شرايطي، مشتريان/مشتركان  8- 5

 نكند. رايتلشده از رقيب يا رقباي ارائه
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منابع الزم از جمله براي انجام تعهدات خود به موجب اين قرارداد  كليه منابع انساني و ساير منابع موردنياز 9- 5
  صورت كارآمد فراهم نمايد. هرا ب رايتلبراي خريد، تهيه يا توزيع، ذخيره كاال و محصوالت 

فقط اقدام به فروش اقالمي نمايد كه در قرارداد حاضر براي فروش در نظر گرفته شده است و در راستاي  10- 5
 ، از هرگونه اقدام ضدرقابتي خودداري نمايد. يتلرافروش محصوالت 

را تنها پس از خريد و بر اساس  رايتلكارت يا ساير محصوالت درخواست مشتري/مشترك، سيم درصورت 11- 5
  و در حضور مشتري/مشترك باز نمايد.  رايتلدستورالعمل 

صورت  هكه ب رايتلشده توسط را به قيمت اعالم رايتلشده توسط محصوالت و ديگر خدمات ارائه 12- 5
 ،جرايددر  رايتلهاي رسمي آگهيبه فروش برساند. اعالم قيمت محصوالت در  ،شوداي ابالغ ميموردي/دوره

 رايتلبه منزله ابالغ  ،استناد داده شود رايتل صورت معتبر و مستقيم بهكه بهدر صورتي صدا و سيماها و رسانه
به فروشنده تلقي شده و فروشنده و كاركنان وي مكلف به رعايت دقيق قيمتهاي اعالمي خواهند بود. تخلف 

درخصوص قيمت فروش محصوالت  رايتل هاي ابالغي از سويكننده يا فروشنده از رعايت دستورالعملتوزيع
  قيب قضائي وي را فراهم ، امكان دريافت خسارت و تعرايتلو خدمات، عالوه بر حق فسخ قرارداد توسط 

 كند.مي
  بود.خواهد بر عهده وي پورتال، به فروشنده  ايجادشده برايدسترسي يت هرگونه استفاده از ولئمس 13- 5
  را پس از اعالم به فروشنده يا يا دائمي كارت اعتباري هاي تعرفه سيمتواند در هر زمان بستهمي رايتل 14- 5

  دهد.كننده يا مشتريان/مشتركان تغيير توزيع

  نامثبت . 6 ماده

ه يت موارد زير بولئمسو  بودهنام فروشنده موظف به انجام مساعدتهاي مورد نياز مشتريان براي تكميل فرم ثبت     
  است: ويعهده 

  صورت درست، مناسب و كامل توسط مشتريان تكميل هنام بثبتبرگهاي حصول اطمينان از اينكه تمامي  1- 6
 اند.شده

معامله  پس از انعقاد ،رايتلمطابق دستورالعمل  ،از اوراق احراز هويتتصوير احراز هويت مشتري و اخذ  2- 6
  .كارتو قبل از تحويل سيم فروش
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 كند.مي در هر زمان تعيين رايتلي) كه (هايالذكر، حسب نياز و تسليم آنها در قالبتطبيق مدارك فوق 3- 6
، به رايتلهاي خدمات شبكه از جنبهيك درخصوص هيچ وي نمايد كه خود يا كاركنانفروشنده تضمين مي 4- 6

گرفته  رايتل ننمايد؛ مگر آنكه اجازه كتبي براي اينكار ازرا  رايتلنمايندگي داشتن اعالمِ مشتريان/مشتركين، 
  شده خواهد بود.ول صحت كليه اطالعات ارائهئباشد كه در اين صورت، فروشنده مس

 دائمييا بسته اعتباري نمايد هر مشتري/مشترك كه عالقه خود را براي خريد محصول فروشنده تضمين مي 5- 6
و نمايد نام مطلع از شرط الزامي تكميل فرم ثبت را كندفروشنده يا هريك از كاركنان فروشنده ابراز مي به رايتل

  .بر خريد، فرم مربوطه را به نحو صحيح و كامل تكميل نمايدمشتري/مشترك قصد  درصورت
رونوشت  نام و دريافت يك سريقبل از تكميل فرم ثبت وي نمايد كه خودش يا كاركنانفروشنده تضمين مي 6- 6

 را در اختيار مشتري قرار ندهد.دائمي يا اعتباري بسته ، از مشتري اوراق احراز هويت
سازي فعالدرخواست نام را به همراه صورت مناسب، فروشنده بايد اسناد ثبتهنام بپس از تكميل فرم ثبت 7- 6

  كننده ارسال كند.توزيع رايب رايتلمطابق با دستورالعمل  ،خدمات شبكه
   به مشتري، رونوشتهاي خوانائي از مدارك رايتلساعت پس از فروش محصول  24فروشنده بايد ظرف  8- 6

ارسال  رايتلبراي  يتلرارتال واز طريق نمابر، پست الكترونيكي يا پ ،رايتلهاي مطابق دستورالعملرا، نام ثبت
ت الكترونيكي و به ورصهبايد اطالعات را ب، فروشنده ميدر هر حال صورت حضوري تحويل دهد.هنموده يا ب

  ثبت و نگهداري نمايد.حداقل تا يكسال پس از ارائه خدمات به هر مشتري/مشترك مطلوب نحو 
در هر زمان در  رايتلها و درخواستهايي را كه ها، دستورالعملفروشنده موظف است كليه جزئيات، رويه 9- 6

نام يا درخصوص هر مورد ديگر تعيين و تكميل فرم ثبتدائمي يا اعتباري كارت هاي تعرفه سيمارتباط با بسته
  رعايت نمايد. ،كندمي

  نام مشتريانثبتقصور در يت ناشي از ولئمس . 7 ماده

حق  رايتل، ر اساس قرارداد حاضرمشتريان/مشتركان بنام در ثبت ويقصور فروشنده يا كاركنان  درصورت 1- 7
  نمايد.  خواهد داشت عالوه بر فسخ قرارداد، هرگونه ضرر و زيان را نيز مطالبه



  رايتل تأييدشده هايفروشگاه

 12 از 9 صفحه

 

نام به ترتيبي بوده و چنانچه فرآيند ثبت ولئمسنام مشتريان/مشتركين فروشنده در قبال هرگونه قصور در ثبت 2- 7
نده به وي ابالغ نموده، صورت نگيرد يا قصوري در هر مرحله از اين فرايند كنساً يا از طريق توزيعأر رايتلكه 

 باشد.عهده فروشنده مي يت عواقب ناشي از اين موارد برولئمسرخ دهد، 
از طريق ه شددر تحقيق و رسيدگي نسبت به اقدامات مرتكب ،وي كه خود و كاركنانمتعهد است فروشنده  3- 7

 ني همكاريقانوبا مراجع است، شده  فروختهصورت غيرقانوني و غيرقراردادي هكه توسط وي، بي يكارتهاسيم
  نمايد. كامل

  الزحمه خدماتحق . 8 ماده

براي مدت قرارداد حاضر به فروشنده تعلق گرفته و به وي  ،ضرقرارداد حا "پيوست ط"الزحمه مندرج در حق 1- 8
 پرداخت است.قابل

پيوست "پي ابالغ به فروشنده، حق تغيير، جايگزيني يا فسخ  در هر زمان و در رايتلفوق،  عليرغم مفاد بند 2- 8
 دارد.را براي خود محفوظ مي "ط

 پرداخت خواهد بود.قابل رايتلنام از سوي روز پس از دريافت مدارك ثبت 30الزحمه خدمات حداقل حق 3- 8
 شكلي و نحو هر به قرارداد، اين موضوع به مربوط تكليفي ماليات يا ماليات فروشنده متعهد است هرگونهتبصره. 

  .نمايدرا پرداخت 

 حسابرسي . 9 ماده

 پرداختالزحمه خدمات و ساير مبالغ قابلقرارداد در مورد حقطرفين بروز هرگونه اختالف بين  درصورت  1- 9
به عنوان مدرك  رايتل به فروشنده، گواهي حسابرسي حسابرسان منتخب رايتلپيوست ط) از سوي  طبق(

 2به فروشنده تلقي شده و  رايتلپرداخت از سوي الزحمه خدمات يا ساير مبالغ قابلحقاالتباع قطعي و الزم
 نمايند.طرف ديگر قرارداد بر لزوم تبعيت از آن توافق مي

يد صحت يا بررسي هرگونه موضوع ناشي از/يا مرتبط با أيمحق است هر اقدامي را كه در جهت ت رايتل 2- 9
 مربوط به  انجام تحقيق و تفحص در مورد كسب و كار و اطالعات ،ود بهنه محد لياز جمله و ،قرارداد حاضر

 



  رايتل تأييدشده هايفروشگاه

 12 از 10 صفحه

 

عمل  ههمكاري كامل ب رايتليد و بررسي، با أيت ،انجام دهد. فروشنده بايد در تكميل ،ضروري بداند ن قرارداديا
  آورده و اجازه دسترسي به مكانهاي متعلق به فروشنده را به وي بدهد.

  فسخ . 10 ماده

  فسخ قرارداد

چگونه رجانبه و بدون هصورت يكهتواند قرارداد حاضر را بدليل مينياز به ارائه هر زمان و بدون  رايتل 10-1
  تشريفاتي فسخ نمايد.

 در موارد زير محق است قرارداد حاضر را فسخ نمايند: رايتل 10-2
(يا هر مدت  روز 5و طي به تعهدات خود در قالب اين قرارداد عمل ننمايد كه فروشنده يدر صورت  .أ 

تقاضاي  كننده درخصوص ماهيت تخلف و/توزيعرايتلمشخص نمايد) از دريافت ابالغ  رايتلديگري كه 
 اقدام نمايد. رايتلجبران، نتواند نسبت به جبران خسارت و كسب رضايت 

  كننده خودداري كند.توزيع كه فروشنده از تهيه و فروش محصوالت از طريقيدر صورت  .ب 

  فسخ اقدامات پس از

 و تبليغاتي اقالم عودت به نسبت ،فسخ از پس هفته يك مدت ظرف حداكثر است موظف فروشنده 10-3
  .نمايد اقدام رايتل توسط شدهارائه امكانات و تجهيزات

 شدهتعيين زمان تا فروشنده به رايتل توسط شدهارائه امكانات و تجهيزات تبليغاتي، اقالم ارائهعدم درصورت 10-4
پرداخت به قابل وجوه نمودن مسدود به نسبت قانوني مراحل طي بدون بود خواهد مجازرايتل  فوق، بند در

 شدهارائه ضمانتهاي طريق از كفايت،عدم درصورت يا نمايد اقدام خود زيان و ضرر جبران منظور به فروشنده
  .  نمايد اقدام بداند، صالح كه ديگر طريق هر يا يقضاي محاكم و فروشنده توسط

 به نسبت بود خواهد قادر ،رايتل توسط شدهارائه امكانات و تجهيزات تبليغاتي، اقالم عودت از پس فروشنده 10-5
  .نمايدنمي ايجاد حسابتسويه جهت رايتل براي زماني محدوديت امر اين. نمايد اقدام رايتل با حسابتسويه



  رايتل تأييدشده هايفروشگاه

 12 از 11 صفحه

 

 تجهيزات اماني . 11 ماده

ساً أنام مشتريان توسط فروشنده، برخي تجهيزات را رتسهيل ثبتتواند به صالحديد خود، به منظور مي رايتل 11-1
  كننده در اختيار فروشنده قرار دهد. يا از طريق توزيع

اقدامات مراقبتي و نگهداري مناسب را درخصوص تجهيزات  وي نانكنمايد كه خود و كارمي تعهدفروشنده  11-2
مايد كه اطالعات مربوط به تجهيزات و نگهداري آنها نعمال نمايند و همچنين تعهد ميا رايتلشده توسط ارائه
 سيونيكمنمايد كه خسارات وارده به تجهيزات را از حق را محق مي رايتلروز كنند. قصور در اين مورد را به
 پرداخت به فروشنده كسر نمايد.قابل

 احراز شرايط استفاده ازنام يا ميزان ارائه خدمات و مدارك ارسالي فروشندگان جهت حداقل تعداد ثبت 11-3
 د.شوتعيين مي رايتلتوسط ، رايتل تجهيزات

تواند بدون اخطار قبلي مي رايتلدست يابد، فوق  شده در بندمشخصكه فروشنده نتواند به حداقل درصورتي 11-4
  آوري تجهيزات خود كه در اختيار فروشنده بوده است، اقدام نمايد.نسبت به جمع

  نهايت دقت را  رايتلدر حفظ و نگهداري از تجهيزات وي نان ككه خود و كار نمايدفروشنده تعهد مي 11-5
حق  رايتلشده بر روي تجهيزات را به خوبي بايگاني نمايد. عمل آورند و همچنين جزئيات سرويس انجامهب

را براي  رايتلدر نگهداري از تجهيزات  ويدريافت خسارت از محل مطالبات فروشنده، درصورت كوتاهي 
  داند.خود محفوظ مي

مشتريان و پيشبرد  نامرا تنها با هدف ثبتموضوع اين ماده اماني گردد كه تجهيزات فروشنده متعهد مي 11-6
  كار گيرد. هرگونه استفاده ديگر از اين تجهيزات ممنوع است.هب موضوع قرارداد

 حفظ محرمانه اطالعات . 12 ماده

الزم به منظور حصول اطمينان از حفظ محرمانه اطالعات اخذشده كليه اقدامات در هر زمان، فروشنده بايد  12-1
 انجام دهد.در رابطه با مشتري/مشترك را آمده به موجب اين قرارداد يا بدست

كننده محرمانه همچنان بايد توسط فروشنده/توزيع اين قرارداد نيز پس از خاتمه فوق اطالعات مذكور در بند 12-2
  باقي بماند.



  رايتل تأييدشده هايفروشگاه

 12 از 12 صفحه

 

 حل اختالف . 13 ماده

غير از اختالف مربوط به  ،آنطرفين بروز هرگونه اختالف در تفسير يا اجراي مفاد قرارداد ميان  صورتدر      
حل نباشد، موضوع براي آميز و دوستانه قابلاز طرق مسالمت قرارداد، چنانچه اختالف 9حسابرسي مندرج در ماده 

ي و نظر داور منتخب قطعي أگردد. راحاله مي رايتل ، قراردادها و رگوالتوريداوري به داور منتخب واحد حقوقي
  االجراست.و الزم

  تماميت قرارداد . 14 ماده

نسخه تنظيم و به امضاي طرفين رسيده و هريك از نسخ، اعتبار و  3يك تبصره و  ماده و 14اين قرارداد در      
  حكم واحد دارد. 

  ......فروشگاه/ دفتر  شركت ...  ي رايتلارتباطخدمات شركت 
  (كارفرما)

  
  فروشنده  كننده توزيع

      سيدمجيدصدري
  مديرعامل و عضو هيئت مديره

  آبادي روزمفتاح الدين في
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