بســـمه تعـــالی
توافق نامه
ماده یک :طرفین قرارداد
طرف اول:شرکت همیار دام نـارین بتـت شـهه تحـت شـماره  506785و شناسـه میـی  14006623291در اداره بتـت
شرکت های تهران به نماینهگی آقای آئین مهرآرا صاحب امضا مجاز شرکت بر طتق آگهی منتشره در روزنامه رسمی کشور
 12واحـه  .1کـه زیـن کـ

به شماره  20974به نشانی تهران ،خیابان شعتانیو ،کوچـه گـد دوم ،کـ
می شود.
طرف دوم:شخص متقاضی با مشخصات مطابق با جهول زیر که زین ک

"کاربر" نامیهه می شود:

مشخصات کاربر
نام و نام خانوادگی (خانم/آقا):
نام کهر:

که میی:

شماره شناسنامه:

محد صهور شناسنامه:

تاریخ توله:

تعهاد فرزنه:

وضعیت تاهد:

مجرد

متاهد

شماره تیفن بابت:

شماره تیفن همراه:
نشانی محد سکونت(اقامتگاه قراردادی) و که کستی:

تاریخ:

تاریخ:

مهرو امضاء شرکت:

امضاء و ابر انگشت کاربر:
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"شـرکت" نامیـهه

کاربر،اقرار نمود که بر طتق مهار

کیوست ،مالک یا بهره بردار قانونی یکهسـتگاه خـودرو بـا مشخصـات زیـر بـرای انجـام

موضوع قرارداد میتاشه:
فمشخصات خودرو
وضعیت مالکیت خودرو:

مالک خودرو

نوع خودرو:
کــــ

بهره بردار قانونی خودرو
سال تولیه خودرو

نیــــروی انت ــــامی

خودرو:

 10ایران

د

354

62

ضامن کاربر:
توضیح :ع وه بر کاربر ،ضامن نیزبه صورت تضامنی عرضی ،موظف به تادیه خسارات و تعه هات برعههه کاربر است.
نام و نام خانوادگی ضامن:
نستت ضامن با کاربر:

شماره بابت ضامن:

تیفن همراه ضامن:

که میی ضامن:

نشانی ضامن:

تتصره -1تصویر گواهینامه ،کارت شناسائی خودرو ،بیمه نامه معتتر شخص بالث و معاینـه فنـی در زمـان تن ـیم قـراداد
توسط کاربر تحوید و صحت و اصالت مهار

مذکور مورد تاییه و اقرار کـاربر مـی باشـه و نـامتره متعهـه مـی باشـه کییـه

صفحات شناسنامه ،کشت و روی کارت میی ،برگ ستز خودرو ،اصد فـی

تیفـن بابـت منصـوبه در نشـانی محـد سـکونت

خود ،تمهیهیه معاینه فن ی خودرو (در صورت نیاز به تمهیه) و رسیه گواهی عهم سوء کیشـینه خـود را تـا  2روز کـ

از

امضای قرارداد و اصد گواهی عهم اعتیاد و اصد گواهی عهم سوء کیشینه و اصـد گواهینامـه تمهیـه شـهه (در صـورت
نیاز به تمهیه) را تا  3هفته از تاریخ تن یم قرارداد به شرکت ارائه نمایه .همچنین کاربر متعهه می باشه در طول مـهت
قرارداد کی

از انقضای گواهینامه ،بیمه نامه و معاینه فنی خودرو و سایر مهار  ،نستت به تمهیه آنها اقـهام نمـوده و

اصد و تصویر آنها را به شرکت ارائه نمایه ،در غیر اینصورت شرکت نستت به غیرفعال کردن کاربر اقهام خواهه نمـود
و خسارات مترتته بر عههه کاربر خواهه بود.

تاریخ:

تاریخ:

مهرو امضاء شرکت:

امضاء و ابر انگشت کاربر:
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کاربر متعهه و میتزم می باشه فتوکپی برابر با اصد کارت خودرو ،سنه مالکیـت خـودرو ،معاینـه فنـی خـودرو ،بیمـه نامـه،
کارت میی ،شناسنامه ،گواهینامه ،قتض تیفن بابت محد سکونت خود ،یک قطعه عکـ

 3×4و هـر مـهر

دیگـری را کـه

مورد نیاز شرکت باشه ،در اختیار شرکت قرار دهه در غیر اینصورت شـرکت مجـاز بـه فسـخ قـرارداد و مسـهود نمـودن
حساب کاربری وی خواهه بود.
ماده دو:موضوع قراداد
ارائه کییه خهمات مربوط به سروی

حمد و نقد توسط کاربربا استفاده از نرم افزار شرکت بـا نـام کـت رایـه ()PetRide

در مهت قرارداد و با میزان و شرایطی که از سوی شرکت مقرر میگردد.
ماده سه :مهت قراداد
این قرارداد از تاریخ  ........../........../..........لغایت تاریخ ......./........ /.......به مـهت یکسـال شمسـی معتتـر و ززم
ازجرا می باشه و ک

از انقضاء مهت ،قـرارداد بـه صـورت خودکـار تمهیـه خواهـه شـه مگـر در صـورت تحقـق هـر یـک

ازشروط ذید:
 -1اع م و اب غ فسخ قرارداد توسط هر یک ازطرفین به صورت مکتوب.
 -2غیرفعال نمودن کاربر توسط شرکت.
ماده چهار :متیغ قرارداد
کاربر موظف است از هر متیغی که از مسافر دریافت میکنه (هزینه سفر و حمد و نقد حیوان خانگی/اهیی) میزان %85
آنرا به عنوان حـق الزحمـه خـود برداشـت نمـوده و  %15بـاقی مانـهه را بـه عنـوان حـق اسـتفاده و بهـره بـرداری از نـرم
افــــزار/وب ســــایت ،ظــــرف مــــهت  72ســــاعت بــــه حســــاب شــــماره  3010080435607یــــا شــــماره کــــارت
 6221061220994489به نام شرکت همیار دام نارین کرداخت کنه.
تتصره  -2در صورتی که کاربر نستت به کرداخت سهم شرکت در مهت مقرر اقهام ننمایـه ،میـزم بـه کرداخـت خسـارت
تاخیر به میزان  %15در روز میباشه.
تتصره  -3طرفین توافق نمودنه شرکت محق در تغییر میزان حق استفاده و بهـره بـرداری ( )%15از نـرم افـزار خواهـه
بود که برابر شرایط و ماده  10قرارداد ،به کاربر اع م و اب غ خواهه شه .کاربر با امضای قرارداد رضایت و موافقت خود
را نستت به اعمال تغییر فوق در میزان حق استفاده و بهره برداری از جانب شرکت اع م می نمایه.

تاریخ:

تاریخ:

مهرو امضاء شرکت:

امضاء و ابر انگشت کاربر راننهه:
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ماده کنج:تعههات کاربر
 )1-5کاربر متعهه و میتزم می باشه حق استفاده و بهره برداری حاصد از سفرهای انجام شـهه از طریـق وب سـایت/نرم
افزار کت رایه را ظرف مهت مقرربه شرکت کرداخت نمایه.
 )2-5کاربر به هیچ عنوان حق استفاده از نرم افزار/وب سایت با خودرویی به غیـر از خـودروی تعریـف شـهه برابـر ایـن
قرارداد و یا بتت شهه در نرم افزار/وب سایت کت رایه (اعـم از مغـایرت حقـوقی و فیزیکـی شـامد نـوع ،رنـا ،شـماره
شهربانی خودرو و غیره) را نخواهه داشت .همچنین کاربر متعهه می باشه هر گونه تغییر در خـودروی بتـت شـهه در وب
سایت/نرم افزار را طی  24ساعت از تاریخ اعمال تغییرات برابر فرم تغییرات خودرو کاربر بـه شـرکت اعـ م نمایـه و تـا
زمان بتت تغییرات فوق در شرکت ،حق استفاده از خودروی مذکور را در وب سایت/نرم افزار کت رایه نخواهه داشـت.
در صورت عهم رعایت این موضوع چه به صورت کیی و چه به صورت جزئی از سـوی کـاربر ،وی موظـف بـه کرداخـت وجـه
التزام به شرکت است.
 )3-5کاربر تاییه و اقرارمی نمایه هیچگونه رابطه استخهامی و کاری مشـمول قـانون کـار بـا شـرکت نهاشـته و نـهارد و
صرفاً نامترده ،استفاده کننهه از خهماتی است که از طریق نرم افـزار  /وب سـایت کـت رایـه و بـه من ـور معرفـی کـاربر
مسافر به قصه تسهید انجام سفر به وی عرصه می شود .همچنین کاربر حق گرفتن هیچ گونه گواهی متنی بر اشتغال بـه
کار در شرکت تحت هر عنوان اعم از تعهه حقوقی و گواهی اشتغال و غیره نهاشته و نخواهه داشت.
 )4-5کایتنهی به رفتارمناسب عرفی ،اجتماعی ،شغیی ،اخ قی مناسب و قانونی و رعایت کییه ضوابط ،قـوانین و مقـررات
جمهوری اس می ایران و آئین نامه انضتاطی شرکت در زمان استفاده از خهمات شرکت و انجام سفر ،برعههه کاربر بوده و
شرکت که صرفاً ارائه دهنهه خهمات نرم افزاری است نقشی در این میان نخواهه داشت و نهایتـاً کییـه مسـیولیت هـای
کیفری و حقوقی ناشی از جرائم و تخیفات احتمالی کاربر بر اساس اصد شخصـی بـودن جـرم و مجـازات منـهرق در قـانون
مجازات اس می و اصد جتران زیان توسط وارد کننهه ضرر در قانون مسیولیت مهنی بر عههه کاربر بـوده و شـرکت هـیچ
گونه مسیولیتی اعم از کیفری و حقوقی در قتال ایشان و یا اشخاص بالث اعـم از حقیقـی و حقـوقی نخواهـه داشـت و در
صورتی که هر محکمه ای ،برخ ف این بنه ،شرکت را به هر حکمی محکـوم نمایـه ،کـاربر موظـف بـه کـذیر

آن و جتـران

خسارات شرکت خواهه بود.
در صورتیکه به ستب تقصیر کاربر یا عهم انجام تعههات قانونی و قراردادی توسط کاربر نستت به مسافر و یا هر شخص
دیگر موجب الزام شرکت از طریق مراجع اعم از قضایی و اداری و اشخاص ذیص ح به کرداخت وجهی تحت هر عنوان اعم

تاریخ:

تاریخ:

مهرو امضاء شرکت:

امضاء و ابر انگشت کاربر:
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از جزای نقهی یا خسارت به هر عنوان به اشخاص بالث اعم از حقیقی و حقوقی ،دولتی و خصوصـی گـردد کـاربر متعهـه و
میتزم می باشه کییه وجوه مذکور را به شرکت کرداخت نمایه .در این صورت شرکت مجاز خواهه بود نستت به وصـول و
برداشت خسارات وارده از محد مطالتات کاربر بهون نیاز به هیچگونـه تشـریفات قـانونی و قضـایی اقـهام نمایـه و یـا در
صورت عهم کفایت مطالتات کاربر برای جتران خسارت وارده و وجه التزام منهرق در قرارداد ،شـرکت مجـاز خواهـه بـود
نستت به مطالته آنها از کاربر از طریق مراجعه به داور مرضیالطرفین و وصول سفته ضمانت اقهام نمایه.
کاربر با مطالعه کامد مقررات ،آیین نامه ها ،دستورالعمد ها و ضوابط شـرکت کـه در سـایت و کانـال رسـمی کـاربران کـت
رایه در نرم افزار های شرکت در زمان بتت نام وارد گردیهه است  ،اقرار و تاییه می نمایه از مفاد آنها مطیـع بـوده و بـا
آگاهی کامد متعهه و میتزم می باشه کییه مقررات ،آیین نامه ها ،ضوابط و دسـتورالعمد هـای شـرکت از جمیـه قـوانین و
مقررات ،شرایط حریم خصوصی و آیین نامه انضتاطی کاربران راننهه را که به عنوان متمم های این قرارداد محسوب مـی
شود رعایت به عمد نمایه .همچنین کاربر ضمن اع م کایتنهی به کییـه مـوارد فـوق موافـق و رضـایت خـود را نسـتت بـه
تمکین نمودن از تصمیمات مراجع تصمیم گیرنهه شرکت در خصوص اعمـال ضـمانت اجراهـای مربوطـه از جمیـه تنتیهـات
منهرق در آیین نامه های انضتاتی و تصمیمات کمیته انضتاتی شرکت اع م می نمایه و بهین وسـییه کییـه حقـوق خـود را
نستت به اعتراض به تصمیمات مذکور اسقاط می نمایه.
 )5-5کاربر تاییه و اقرارمی نمایه که در ارتتـاط بـا فعالیـت خـود از کییـه قـوانین و مقـررات از جمیـه قـوانین مربـوط بـه
مالیات ،عوارض ،راهنمایی و راننهگی ،امور صنفی و ن ایر آن کام ً مطیع بوده و از این حیث در صورت عهم اجرای قوانین
و مقررات مربوط از سوی کاربر هیچ گونه مسیولیتی متوجه شـرکت نخواهـه بـود و جهـد بـه قـانون از سـوی کـاربر ،رافـع
مسیولیت وی نخواهه بود.
 )6-5ن ر به اینکه کاربران مسافر از طریق وب سایت/نرم افزار کت رایـه بـا کـاربر ارتتـاط کیـها کـرده و از خـهمات وی
برای رسیهن به مقصه استفاده می کننه ،کاربر موظف است برای حفظ اعتتار نام ،شـهرت و برنـه کـت رایـه کییـه ضـوابط
اخ قی و کسنهیهه ،شیون شرعی ،رفتار احترام آمیز ،امانت داری و کییه قوانین و مقررات جمهوری اس می ایـران را در
ارتتاط با مسافر رعایت نمایه .همچنین کاربر متعهه می باشـه کـه چهـارچوب توصـیه هـای شـرکت از قتیـد نـوع رفتـار بـا
مسافر ،کوش

 ،وضعیت فنی و ظاهری مناسـب خـود وخـودرو و غیـره را رعایـت کنـه و در هـر حـال خـود کـاربر منحصـرا

مسیول و کاسخگوی هرگونه اعتراض و شکایت احتمالی کاربران مسافر در رابطه با نوع عمیکرد ،رفتار و غیره خواهه بود.

تاریخ:
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 )7-5کاربر تعهه می نمایه که حق دسترسی و بهره برداری از وب سایت/نرم افزار موضوع قـرارداد را بـه هـیچ شـخص
حقیقی یا حقوقی بالث واگذار ننموده و تنها شخصاً و با متاشرت مستقیم خود نستت به اجرای قرارداد و انجام سـفرهای
موضوع قرارداد اقهام نموده و از این وب سایت  /نرم افزار استفاده نمایه در غیر اینصورت میزم به کرداخت متیغ وجه
التزام به شرکت خواهه بود.همچنین در فاصیه استفاده از نرم افزار  /وب سایت از سوی شخصی غیر از کـاربر تـا زمـان
مسهود شهن حساب کاربری ،تمامی مسیولیت های قراردادی و قانونی متوجه شخص کاربر خواهه بود.
 )8-5کاربر متعهه و میتزم می باشه تا کایان مهت قرارداد با هـیچ شـخص حقیقـی یـا حقـوقی دیگـری در زمینـه موضـوع
قرارداد همکاری ننموده و خهمات موضوع قرارداد را صرفا و انحصاراً از شرکت همیار دام نارین دریافت نمایه.
 )9-5کاربر متعههو میتزم می باشه تمامی همکاری های ززم را برای انجام فراینههای شـرکت اعـم از تجهیـز ،آمـوز

و

ن ارت و غیره انجام دهه.
 )10-5ن ر به اینکه شرکت با ارائه خهمات نرم افزاری  /وب سایت ،به منزله یک واسطه عمد کرده و تنها ارتتـاط میـان
مسافران و کاربران راننهه را تسهید می نمایه ،ضامن ص حیت ،رفتار و اعمـال کـاربران مسـافر در مقابـد کـاربر راننـهه
نتوده و هیچگونه مسیولیت حقوقی و کیفری در این خصوص و اتفاقات حین سفر نخواهه داشت و تمام مسـیولیت کـاربر
مسافر و راننهه به صورت متقابد بر عههه خود ایشان خواهه بود.
 )11-5کاربر متعهه و مکیف می باشه کییه تعههات و الزاماتی را که در این قرارداد قیه گردیهه اسـت رعایـت نمـوده و
در صورت تخیف (تاخیر یا عهم انجام تعهه) ،شرکت ع وه بر حق الزام به انجـام تعهـه ،مسـتحق وصـول متیـغ ده میییـون
تومان به عنوان وجه التزام قراردادی از کاربر می باشه .وصول تمام یا قسمتی از خسارت و وجـه التـزام فـوق از اعتتـار
ریالی کاربر نزد شرکت ب مانع می باشه و یا در صورت عهم کفایت مطالتات کاربر برای جتران خسارت وارده و وجه التزام
فوق ،شرکت مجاز خواهه بود نستت به مطالته آنها از کاربر از طریق مراجعه به داور مرضیالطرفین اقهام نمایه.
 )12-5با توجه به مسیولیت های ذکر شهه کاربر ،جهت وجه التزام خسارت تخیف یا تاخیر از هر یک از تعههات قانونی و
قراردادی خود و یا خسارات وارده به حیوانات و یـا کـاربران مسـافر و خسـارات وارده از طـرف دوم یـک فقـره سـفته بـه
شماره  ............به متیغ دویست میییون ریال معادل بیست میییون تومان در وجه شرکت صادر و تسییم شرکت نمـود.
متیغ این سفته به معنی سقف خسارات و بهل انجام اصد تعههات نیست و با سایر خسارات مقـرر در قـراداد قابـد جمـع
است .سفته فوق بعه از یکسال از اتمام مهت یا فسخ قرارداد و عهم کشف تخیفـاتی از سـوی کـاربر بـه ایشـان مسـترد
می گردد .ضمنا شرکت مجتور و منحصر به وصول حقوق خود از طریق سفته نیست .مطالته خسـارت تـاخیر تادیـه از متیـغ
سفته و وجه التزام ها ب مانع است و مطالته وجه التزام و سفته منوط به فسخ قرارداد نیست.
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در صورتی که متیغ وجه التزام ها مقرر در قراداد بی

از متیغ سفته باشه ،نستت به کد خسارت و حتی مازاد بر اساس

خود قرارداد اقهام می گردد و چنانچه منهرجات سفته بصورت کامد تکمید نشـهه باشـه ،مـهیرعامد شـرکت ،نماینـهه و
وکید کاربر در تکمید نمودن سفته است.
ماده ش

 :تعههات شرکت

 )1-6شرکت متعهه می گردد به محض اط ع ،نستت به رفع عیوب و خرابی احتمالی نرم افزار/وب سایت اقهام نمایه.
 )2-6شرکت متعهه می گردد کییه آموز

های ززم به من ور استفاده راننهگان از نرم افزار/وب سـایت را بـه صـورت

رایگان انجام می دهه.
 )3-6شرکت متعههد می گردد ک س توجیهی اورژان

حمد و نقد حیوانات خانگی را برای کاربر برگزار نموده و گـواهی

گذرانهن دوره مربوطه را به کاربر اهها نمایه.
 )4-6شرکت متعهه می گردد لوازم مورد نیاز خودروی کاربر از قتید باکسی حمد ،کمربنه ایمنی حیوان ،بنـه مهارکننـهه
حیوان ،کاور صنهلی (به تشخیص شرکت) مهیا سازد.
ماده هفت :شرایط خاتمه قراداد
 )1-7خاتمه مهت قرارداد :قرارداد ب فاصیه ک

از اعمال هر یک از شـرایط منـهرق در مـاه  3قـرارداد خاتمـه یافتـه و

کاربر متعهه به انجام تشریفات مربوطه از جمیه تسویه حساب و کرداخت متیغ کد مورد اشاره در مـاده  4بـه شـرکت مـی
باشه.
 )2-7فسخ قرارداد :شرکت میتوانه ،در طول مهت قرارداد ،بهون نیاز به ارسال اظهارنامه یا انجـام تشـریفات و بـهون
مراجعه به داور مرضیالطرفین یا محاکم ،نستت به فسخ قرارداد و غیـر فعـال نمـودن کـاربر نسـتت بـه اسـتفاده از نـرم
افزار اقهام نمایه و کاربر ضمن کذیر

تصمیمات شرکت حق هر گونه اعتراضی در این خصوص را از خود سیب و ساقط

می نمایه .ززم به توضیح است که غیر فعال نمودن کاربر توسط شرکت به منزلهی فسخ قرارداد می باشه.
ماده هشت :تصهیقات قرادادی
کاربر در کمال صحت عقد و اراده اقرار می نمایه واجـه کییـه شـرایط قـانونی و قـرادادی نسـتت بـه اسـتفاده از خـهمات
شرکت جهت انجام سفر از جمیه عهم سوء کیشینه ،عهم اعتیاد به مواد مخهر و مشروبات الکی و عهم استعمال و مصرف
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آنها بوده و همچنین اقرار می نمایه کییه اظهارات ،اع مـات ،تائیهیـه هـا ،محتویـات و منـهرجات ایـن قـرارداد و اط عـات
اع می و مهار

ارائه شهه به شرکت و هر آنچه که در آینهه اع م و ارائه می گردد منطتق با واقع و حقیقت می باشه.

در صورتیکه به هر دلید اعم از اع م مراجع و اشخاص ،خ ف اظهارات کاربر اع م یا احراز گردد شرکت محـق مـی باشـه
ضمن غیرفعال نمودن دائمی کاربر جهت تخیف نامترده برابر بنه  5-15اقهام بـه وصـول وجـه التـزام منـهرق در قـرداد
نمایه .وصول تمام یاقسمتی از خسارات وجه التزام فوق از اعتتار ریالی کاربر نزد شرکت ب مانع می باشه و یا در صورت
عهم کفایت مطالتات کاربر برای جتران خسارات وارده و وجه التزام فوق ،شرکت مجاز خواهه بود نستت به مطالته آنها از
کاربراز طریق مراجعه به داور مرضی الطرفین ،اقهام نمایه.
تتصره –4احراز شرایط و اعمال فسخ و غیرفعال کردن کاربر با شرکت می باشه و کاربر حق هیچ گونه اعتراضی نستت به
آن را نهاشته و نخواهه داشت.
ماده نه:حوادث غیر قابد کی

بینی (قوه قاهره یا فورس ماژور)

 )1-9در صورت بروز هرگونه حادبه خارجی از جمیه ب یای طتیعی که غیرقابد کی

بینی و رفع برای طرفین باشه و مانع

از اجرای موقتی یا دائمی تعههات طرفین گردد ،انجام تعههات طرفین تا رفع آن معیق خواهـه شـه .در صـورتیکه اجـرای
تعههات قراردادی ک

از تعییق به جهت طوزنی بودن یا از بین رفتن امکانات میسر نگردد قرارداد منفسخ خواهه شه.

 )2-9در صورتیکه حادبه خارجی داخد در مصادیق قوه قاهره نتوده لیکن مانع از اجرای تعههات موقتی یا دائمی شرکت
گردد از جمیه قطع شهن سروی

های اینترنتی ،تصمیمات ززم ازجرای مراجه ذیص ح و موارد فنی ،شـرکت تـا رفـع آن

متعهه به اجرای قرارداد نمی باشه و در این خصوص کاربر حق طرح ادعایی نستت بـه شـرکت را اعـم از حقـوقی و اداری
نخواهه داشت.
ماده ده :توافق از راه دور
 )1-10طرفین توافق می نماینه جهت متادله آسان اط عات ،کییه تغییرات و الحاقیه های قرارداد تغییر و اضـافه کـردن
شروط از جمیه افزای

حق استفاده و بهره برداری از نرم افزار/وب سایت اعمال حق فسخ و ارسـال اخطاریـه و اب غیـه

های مربوط به شرکت از طریق نرم افزار /وب سایت شرکت به عمد آیه و کاربر ضـمن اقـرار بـر عیـم و اطـ ع از شـرط و
رونه اجرایی آن قتول و موافقت خود را نستت به اعمال شرط مذکور اع م می نمایه.
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 )2-10با توجه به اختصاص که کاربری به کاربر ،مسیولیت حفظ و حراست از که مـذکور بـر عهـهه کـاربر بـوده و نـامترده
ضمن اقرار و تعهه بر کذیر

مسیولیت مذکور از جمیه در اختیار قرار دادن که به شـخص دیگـر ،اسـتفاده از کـه بـرای

انجام سفر توسط دیگری ،کییه داده کیام های صادره از طریق که کـاربری مـذکور را منتسـب بـه خـود دانسـته و هرگونـه
ادعایی نستت به انکار ،تردیه و جعد داده کیام های ارسال شهه از ناحیه نامترده غیر قابد استماع و مردود می باشه.
 )3-10کاربر اقرار می نمایه هرگونه رویه ،اشکال ،عتارات متین تاییه و اع م قتولی و تصهیق داده کیام های صادره از
طرف شرکت به منزله امضای الکترونیکی و قتولی محسوب می شود و هرگونـه ادعـایی نسـتت بـه امضـا و قتـولی مـذکور
غیرقابد استماع و مردود می باشه.
 )4-10کاربر با امضای قرارداد قصه و اراده خود را نستت بـه کـذیر

انعقـاد هرگونـه اقـهام و عمـد حقـوقی از جمیـه

عقود و معام ت از راه دور و از طریق نرم افزار/وب سایت و الکترونیکی اع م می نمایه.
ماده یازده :سایر شرایط
 )1-11هیچ یک از مواد و مفاد قرارداد حاضر به معنای شراکت ،وجود رابطه کارگر و کارفرمایی و کیمانکاری بین کـاربر و
شرکت نتوده و نخواهه بود.
 )2-11هیچ یک از طرفین جزء با توافق کتتـی طـرف دیگـر حـق واگـذاری تکـالیف و حقـق منـهرق در ایـن قـرارداد را بـه
اشخاص بالث نهارد.
 )3-11این قرارداد هرگونه توافق یا ترتیتات شفاهی یا کتتی را که ممکن است در گذشته بین طرفین واقع شهه باشه،
فسخ می کنه.
 )4-11اص ح و تغییر این قرارداد فقط با توافق کتتی طرفین یا نماینهگان مجاز آنان امکان کذیر خواهه بود.
ماده دوازده:نماینهگان شرکت
با توجه به مصوبات منهرق در متمم شماره یک این قرارداد (آئین نامه انضتاطی کاربر راننهه) هر شخص یا اشخاصـی کـه
توسط شرکت جهت رسیهگی به اعمال در رفتار و کردار کاربران راننهه با هر عنوانی اعـم از کمیتـه انضـتاطی و همچنـین
اتخاذ تصمیم و اعمال ضمانت اجراها ،تشویقات ،تصمیمات برابر این قراداد و آئین نامه های مذکور و هرگونـه مصـوبه و
دستورالعمد و تصمیمات دیگر در حال و آینهه معرفی می شونه بعنوان نماینهگان شرکت بوده و تصمیمات و اقهامات
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نامتردگان به ماننه تصمیمات بر اساس اختیارات و مصوبات مذکور مـورد تاییـه کـاربر مـی باشـه و کـاربر حـق خـود را از
هرگونه اعتراض نستت به تصمیمات و اقهامات مذکور سیب و ساقط نموده و میزم و مکیف بـه اجـرای تصـمیمات مـذکور
می باشه.
ماده سیزده:اقامتگاه قراردادی طرفین مطابق ماده  1010قانون مهنی
نشانی های اع م شهه از سوی شرکت و کاربر منهرق در این قـرارداد اقامتگـاه قـانونی تیقـی و کییـه مکاتتـات ارسـال از
سوی هر یک از طرفین یا مراجع قانونی به نشانی مذکور اب غ شـهه محسـوب مـی گـردد .مگـر اینکـه طـرفین قـت تغییـر
نشانی را به طور کتتی به یکهیگر اط ع داده باشنه.
ماده چهارده :حد اخت ف
هرگونه اخت ف در هر امری مرتتط با ایـن قـرارداد ،از جمیـه اخـت ف در تفسـیر ،انجـام تعهـهات ،فسـخ ،انفسـا  ،بطـ ن،
خسارات ،حق الزحمه طرفین ،تخیفات طـرفین ،وجـه التـزام ،بـین طـرفین بوجـود آیـه ،حـد اخـت ف از طریـق داور مرضـی
الطرفین ،جناب آقای عتـاس بیوکات(وکیـد کایـه یـک دادگسـتری) ،بـه کـهمیی  0078833833و نشـانی تهـران ،خیابـان
میرداماد ،میهان مادر ،خیابان شهیه سنجابی ،ک
مهت داوری ش

 ،24واحه 3و موباید 09122395940 ،انجام خواهـه شـه .همچنـین

ماه و اب غهای داوری از طریق ارسال کیامک یا شتکه های اجتماعی انجام خواهه شه و داور موظف بـه

رعایت قوانین جاری کشور به خصوص قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انق ب در امور مهنی است.
ماده کانزده :نسخ قرارداد
این قرارداد در  1نسخه بین طرفین و در شهر تهـران تن ـیم و طـرفین در کمـال صـحت سـ مت عقـد و اراده اقـهام بـه
امضای قراداد نموده و برابر قانون از جمیه مواد  328 ،220 ،219 ،10قانون مهنی بـین طـرفین و قـائم مقامـات قـانونی
آنها ززم ازجرا و ززم ازتتاع می باشه.
این قراداد در  15ماده  4تتصره تن یم و به امضای طرفین رسیه.
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