عاملني

بسمه تعالي

قرارداد نصب كارتخوان
جهت فروش كاال و ارائه خدمات
اين قرارداد بين شركت فروشگاههاي زنجيرهاي رفاه سهاميعام به شماره ثبتت 117211
به نشاني :تهران ت خيابان طالقاني غربي ،نبش شهيد سرپرست ،شماره  11به نمايندگي آقاي
سيد علي تقوي كه در اين قرارداد «شركت» ناميده ميشود و از يك سو ........................بتا
امضاي مجاز آقاي  ...................فرزند  ................صتادره از  ..............................بته نشتاني:
.................................................................................به شماره تلفتن ………………… 171 -
و همراه ………………… كه در اين قرارداد «پذيرنده كارت» ناميده ميشود از سوي ديگتر
به شرح زير منعقد ميگردد.
ماده 1ـ موضوع قرارداد:

عبارتست از فروش كاال و ارائه خدمات از سوي پذيرنده كارت به دارندگان كارت هاي
صادره از سوي شركت بدون اخذ وجه نقد طبق مفاد اين قرارداد .نتو و مشصاتات فنتي
كارت و دستگاههاي كارت خوان در پيوست اين قرارداد تشريح گرديدهاست.
ماده 2ـ مدت قرارداد:

اين قرارداد به مدت يك سال شمستي از تتاري  ..................لغايتت..............................
ميباشد كه در پايان مدت قرارداد با توافق كتبي طرفين قابل تمديد خواهد بود.
ماده 3ـ تعهدات پذيرنده كارت:

1ت پذيرنده كارت متعهد است براساس مفاد اين قرارداد بته ارائته دهنتدگان كارتهتاي
موضو قرارداد بدون اخذ وجه تا سقف اعتبار موجود در كارت بدون تبعيض بين مشتريان
خود و اينگونه مشتريان در تمامي ايام هفته و بدون محدوديت كاالها و خدمات خود را بتا
نرخ ماوب يا متعارف عرضه و بفروشد.
7ت صورت حساب ها و گزارش هاي كامپيوتري ،سند ،دليل و مدرك معتبر بوده و مورد
پذيرش طرفين خواهد بود و پذيرنده كارت ميبايست كليته رستيدهايي كته هنگتام انجتام
تراكنش ها بوجود آمده اند را جهت حل و فال مغايرت هاي احتمالي نگهداري نمايد.
 1ت پذيرنده كارت متعهد است در حفت و نگهتداري و استتفاده صتحيح از پايانته فتروش
) (posو كليه تجهيزات جانبي آن در طول مدت قرارداد به شرح دستورالعمل هاي اعالمي
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و يا ابالغي كوشش نمايد .چنانچه نواقاي در پايانه هاي فروش ايجاد گردد ،فوراً (حداكثر
ظرف  84ساعت) مراتب را به شركت اعالم تا نسبت به رفع آن اقدام گردد.
8ت پذيرنده كارت تحت هيچ شرايطي حق ندارد از ارائه كنندگان كارت موضو قرارداد
وجهي مطالبه نمايد.
5ت تهيه و تأمين خط تلفن و كليه هزينههاي برقرار ساختن ارتباط تلفني كارت خوان به
عهده پذيرنده كارت ميباشد.
6ت عالوه بر اينكه مسئوليت هرگونه گرانفروشي كاالها و يا ختدمات در مقابتل استتفاده
كنندگان كارتهاي موضو قرارداد و يا مراجع ذياالح بعهده پذيرنتده كتارت ميباشتد وي
مكلف است مبلغ  ####ريال خسارت توافقي نيز به شركت پرداخت نمايد.
2ت دستگاههاي كارت خوان تصايص داده شده قابل انتقال به غير نميباشد و پذيرنتده
حق ندارد به هيچ عنوان آن را از محل كار خود خارج و در اختيار ديگران قرار دهد.
4ت پذيرنده كارت متعهد است به جهت جلوگيري از هرگونه سوء استفاده در پايتان هتر
هفته گزارش معامالت و خدمات ارائه شده را به شركت تسليم نمايد.
 1ت پذيرنده كتارت متعهتد استت جهتت رفتع مغايرتهتاي احتمتالي از خريتداران و يتا
استفادهكننده خدمات بر روي نسصه دوم فاكتور فروش امضاء اخذ نمايد.
11ت پذيرنده كارت نميتواند به استناد مغايرت حسابها از فروش كاال و يا ارائه خدمات
به ارائه كنندگان كارتهاي موضو قرارداد خودداري نمايد.
11ت دستگاههاي كارت خوان ناب شده در محل كار پذيرنده كارت متعلق بته شتركت
بوده و وي مكلف است در نگهداري آن دقت الزم را بعمل آورده و در پايان مدت قترارداد
يا فس و انفساخ آن بطور صحيح و سالم مسترد نمايد.
 -17پذيرنده كارت حق ندارد در مقابل اعتبار كارت وجه نقتد بته دارنتده آن پرداختت
نمايد .چنانچه خالف آن براي شركت محرز گردد شركت اختيار دارد كليه مطالبات پذيرنده
كارت را تا هشت ماه بعد از اطال شركت توسط پذيرنده كارت به وي پرداخت نمايد.
ماده 4ـ تعهدات شركت:

1ت شركت تعهد ميكند كه پس از امضتاء ايتن قترارداد نستبت بته تحويتل و ناتب و
راهاندازي دستگاه كارت خوان كه مشصاات آن در پيوست ماده  1قرارداد ذكر شده اقتدام
نمايد.
7ت كليه خدمات پشتيباني دستگاه كارت خوان به عهده و به هزينه شركت ميباشد.
1ت شركت متعهد است نحوه بكارگيري و استتفاده از پايانتههاي فتروش ) (POSرا بته
پذيرنده كارت آموزش داده و دستورالعمل هاي الزم را در اختيار آنان قرار ميدهد.
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8ت شركت وجوه حاصل از فروش كاال و ارائه خدمات توسط پذيرنده كارت را كته بته
صورت تراكنش الكترونيكي به شبكه و سيستم مركزي شركت منتقل و ثبت و تأييد گرديده
هر ماهه و پس از كسر  ............درصد سهم خود طي چكي به شماره حستاب ..............................
و شتتتتماره كتتتتارت ........................................نتتتتزد بانتتتتك  .......................شتتتتعبه
 ..............................بنام  ..............................صادر و تحويل پذيرنده كارت مينمايد.
5ت شركت متعهد است در صورت بروز مغايرت در حستاب هتاي فتروش پايانته هتاي
) (POSكه ناشي از اختالالت سيستمي يا نرمافزاري باشد حداكثر ظرف  84ساعت پس از
اعالم پذيرنده كارت رفع نمايد.
ماده 5ـ

در صورت خودداري پذيرنده كارت از فروش كاال و يا ارائه ختدمات بتدون موافقتت كتبتي
شركت به ارائه كنندگان كارتهاي موضو قرارداد و يا تصلف از هريتك از متواد و شترايط
قرارداد پذيرنده كارت مكلف است مبلغ ####ريال خسارت توافقي به شتركت پرداختت
نمايد .در اين صورت شركت اختيار دارد ضمن فس قرارداد خستارت متذكور را از محتل
ضمانتنامه و مطالبات پذيرنده كارت برداشت نمايد.
ماده 6ـ تضمين قرارداد :

پذيرنده كارت متعهد است يك فقره ضمانتنامه مورد وثوق شركت به ارزش ###ريتال
بابت انجام و حسن انجام كار به شركت ارائه نمايتد تتا در صتورت عتدم انجتام موضتو
قرارداد يا تعلل و يا ورود خسارت به شركت از سوي پذيرنده كتارت ،شتركت نستبت بته
ضبط ضمانتنامه فوق اقدام نمايد .بديهياست چنانچه خسارت به تشصيص شركت بتيش از
مبلغ ضمانتنامه باشد ضبط ضمانتنامه مانع از مطالبه خسارت وارده به ميزان اعالمي شركت
نميگردد و پذيرنده كارت با امضاي اين قرارداد ميزان اعالمي خسارت وارده به تشتصيص
شركت را پذيرفته و حق هرگونه اعتراض به آن را از خود سلب و ساقط نمودهاست.

ماده 7ـ

در صورت بروز هرگونه اختالف بين طرفين اعم از اينكه مربتوط بته اجتراي عمليتات
موضو قرارداد و يا تفسير و تعبير هر يك از بنتدهاي متواد قترارداد و شترايط كتار باشتد
چنانچه بدواً طرفين نتوانند موضو را از راه مذاكره رفع نماينتد ،حتل و فاتل بتا مراجتع
قضايي صالحه خواهد بود.
ماده 8ـ نسخ قرارداد:

اين قرارداد در  4ماده و  12بند و در دو نسصه تنظيم و به امضاء طرفين رسيده و هر دو
نسصه در حكم واحد ميباشد.
پذيرنده كارت

شركت فروشگاههاي زنجيرهاي رفاه

نام و نام خانوادگي:

نام و نام خانوادگي :سيد علي تقوي

امضاء

امضاء
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