
 

 

 " قرارداد ودیعه "
 

 

 یاندازکه پس از نصب و راه  TD-LTE   سی سرو  رنده یدستگاه مودم گ  کی به منظور حفظ    رانی ا  المی اس  یجمهور  یقانون مدن   632  یال  607،  10قرارداد حاضر مطابق با مواد  

 :دی منعقد گرد ل یقرار گرفته است؛ با مشخصات ذ  یو اریبه طور امانت در اخت یدر محل مشتر)سهامی خاص(   انیران ی ا  یتوسط شرکت فرابرد داده ها سی سرو

 :قرارداد  نی:طرف 1 ماده

  ابانیخ  ، یشمال  یتهران، سهرورد  یبه نشان   14005982496  یو شناسه مل  494764به شماره ثبت    ( خاص  ی سهام)  ان یران ی ا  یهاشرکت فرابرد داده  :(مودع)  ذارگ عهیود

 . 1555653410 یطبقه همکف، با کدپست ، 24ک السروش، پ   ابانیخبرازنده، 

  ی.................................... و شماره تماس ........................ به نشان  یشناسه مل  / ی/ خانم/شرکت ....................................................... با کد مل یآقا :(نیام) ریگ عهیود

   .................... یکدپست  ........................................................................................................................

 عه ی:موضوع ود 2ماده

 . شده است ل یبه صورت سالم تحو  ریگهع یبه ود  گذارعهیکه از جانب ود Zitel با مارک( TD-LTE  نترنتیا س ی سرو رندهیگ)دستگاه مودم  کی - 2-1

 ( صورت استفادهدر  )است   ده یرس ن یام دیئ که به تا  سی سرو  لیبه متراژ مندرج در صورتجلسه نصب و تحو نترنت یا  سی سرو  یکابل مورد استفاده جهت برقرار- 2-2

 ( در صورت استفاده) سی سرو لینصب مودم به شرح مندرج در صورتجلسه نصب و تحو  ه یپا -2-3

 (مودع)گذار عهی:تعهدات ود 3 ماده

  دهد.یم ریگهع یرا به ود عهیاجازه استفاده و انتفاع از موضوع ود گذار عهیود. 1

 د. باشیم عه ی موضوع ود یمتعهد به جمع آور گذارعهیآن؛ ود قیتعل ا یاقاله و   د،ی ، ابطال، عدم تمدریگعهیو ود گذارعهیود نیماب  ی ف یپس از فسخ قرارداد همکار. 2

  در هرگونه مشکل  ایو به شرط عدم وجود نقصان و    عهیموضوع ود  یروز پس از جمع آور  10را ظرف مدت    ریگعهیود  یپرداخت  عهیمبلغ ود  گرددیمتعهد م  گذارعهیود. 3

 .دی پرداخت نما ر یگعهی آن به ود حیکارکرد صح

 . خواهد شد ز یوار گذارهع یتوسط ود ریگعهیم شده به نام ودموضوع قرارداد، صرفاً به شماره حساب اعال عه یبابت ود   ریگهع یمبلغ پرداخت شده توسط ود. 4

 (نیام) ریگعهی:تعهدات ود 4 ماده

  نوسانات  که به واسطه ی. در صورتدی را به محافظ برق متصل نما  عهیموضوع ود یبرق زات یو حتماً تجه د یحفاظت کامل نما  عه یمتعهد خواهد بود از موضوع ود ر یگعهیود. 1

 .حادث گردد  عهی است که در ود یبیع ا یضامن هرگونه نقص و   ریگعهیود د،ی آ شیپ زاتیتجه حیجهت کارکرد صح ی برق مشکل

  نانیطما و عهیمبلغ پس از استرداد کامل موضوع ود نی . ادی نمایپرداخت م گذارعهی به ود  الیر  8,000,000مبلغ  ریگعهیود عه،یاز استرداد موضوع ود نانیبه منظور اطم. 2

 .گرددیمسترد م گیرعهیبه ود  گذارعهیضبط کل آن نباشد؛ توسط ود ا یاز آن و   یجهت کسر قسمت یکه موجب یآن و به شرط حیاز عملکرد صح

  بود  متعهد خواهد ریگعهیقرارداد مزبور، ود قیتعل ای فسخ، ابطال، اقاله و  ایآن و   دیو عدم تمد  گیرهعی و ود گذارعهی ود نیما ب  یف یمدت قرارداد همکار  یدر صورت انقضا. 3

 .را بدهد عهیم موضوع ودالاق  ه یکل یآورجهت جمع ی ارا بدون هر گونه عذر و بهانه  گذارعهیود یشده از سو یزم به پرسنل معرفال یدسترس

 خود را از محل مبلغ  یشده توسط کارشناس فن  ن ییتواند مبلغ خسارت تعیم  ذارگ عهیضامن بوده و ود  ریگعهیود  عه، یدر صورت بروز نقصان و خسارت به موضوع ود. 4

  مت یق  اساس خسارات وارده بر  هیضامن جبران کل  ریگعهیباشد، ود  رگیعهیتوسط ود  یمبلغ پرداخت  زانیاز م  شیخسارت وارده ب   کهی. در صورتدی وصول نما  ریگعهیود  یپرداخت

 .باشدیم عهیروز ود

 یلیلد شده است، به هر علت و  ریگعهیود   لینصب و تحو یگذار در محل وعهیموضوع قرارداد که توسط ود  زاتیمکان تجه  رییو تغ  یی از جابجا  گرددیمتعهد م  ریگ  عهیود. 5

وارده به    ی احتمال متعهد به جبران خسارات  ریگعهیطرفه قرارداد را خواهد داشت و ود   کی گذار حق فسخ  عهی در صورت مشاهده هر گونه تخلف، ود  . قطعاً دی نما  یخوددار

 .خواهد بودگذار عهیود

 .دیع از آن نما و اطال یدر خصوص عدم آگاه ی اعذر و بهانه ندهیتواند در آیداشته و نم یمفاد قرارداد حاضر در زمان نصب آگاه ه یاز کل ر یگ عهیود. 6

 نسخ قرارداد : 5 ماده

 .باشدیاالجرا مزمال  نیطرف یبرا  ؛تائیدو پس از  میکه هر کدام حکم واحد دارند تنظیکسان  نسخه    3ماده و  5قرارداد در   ن یا

 

 

 گیر )امین(ودیعه گذار )مودع(ودیعه

 ...................  های ایرانیان )سهامی خاص( شرکت فرابرد داده

 


