
2از     1  صفحه  

 تعهدنامه ارسال پیامک  ...../......../........ : تاریخ

 
 

:...............................،  ........................... و شماره شناسنامه  ...این تعهدنامه فی مابین آقای/خانم: ........................................ به کدملی: ........

) مراه اول(: ...................................... و شدددمداره تلفن :دابد :    فرزندد................................، مولددد: ................................، بده شدددمداره  مراه

بده .............................، و آدرس ستددد  ادوورونید.: .......................................................................  ............................................ و کددستدددوی...

به عنلان موعهد و به نفع ...................................................  ................................................نشددانی: .........................................................................

به نشدانی محله شدهر   ۱۴۰۰۸2۵۸۵۵۹و شدناسده ملی   ۵۳۹۷۳۴با شدماره :ت    )سدهامی خا((  تجارت ادوورونی. نجلاشدرک  

 .گرددبه عنلان موعهدده منعقد می 2 طتقه  ثاق،ی، ساخومان م۳۵، خیابان گلتوان جنلبی، سال   بی نام(، کلچه )غرب(قدس )

 تعهدات متعهد

نملد با مطادعه و آگا ی از کلیه قلانین و  مقررات    اقرار  صددریحاً  تعهدنامه این  ذیل  امضددا   با  اخویار  و  اراده  علم،  کمال در  موعهد

بده آدرس  الزم بر روی سدددداید  نجلا  سیدامد.  بده  مقررات مربلا  قلانین و  از سدددلی کداربران )منددرش در بین   ادرعدایده 

 www.najva.com/terms  ،زیر   ایحتداب  و  اصدلی کاربری حتداب از  را   اسیام. کلیه ارسدال متدولدی ( و سذیرش آنها

جداری   و یدا  رید. از قلانین، مقررات مجملعده را برعهدده گرفوده و چندانهده بده حقلق اشدددیدا( حقیقی یدا حقلقی خللی وارد نمدایدد

افزار ای قانلن حمای  از حقلق سدیدآورندگان نرمات،  قانلن مطتلع  ،ایقانلن جرایم رایانه  ،میالقانلن مجازات اسد کشدلر را اعم از

صدال   ذی  مراجع  و   ا ا و مصدلبات نهادضدلاب،، دسدولرادعملچنین و  م  ی و دیگر قلانین مربلطهقانلن تجارت ادوورونیو، ایرایانه

 .اس ت اختارکلیه جتران چنین  مساسیگلیی و ، متولل نقض نماید را

 ا، محولای آنها را بررسدددی نماید و در این خصدددل( مولک اسددد  که بر عملورد و قتل از ارسدددال سیام باید  موعهد   .1

 ا و مشدوریان خلد کنورل داشدوه باشدد. وانگهی متدولدی  نقض تعهدات و ساسدیگلیی به  ای اشدیا( :اد،، زیرمجملعهفعادی 

 .  قانلنی برعهده موعهد خلا د بلدالصمعورضین و شوایات مطروحه نزد مراجع ذیاعوراضات 

 دای  دای حداوی دیند.سیدامد.،  Termination   دای مشدددومدل بر نقض قلانینموعهدد ملفک اسددد  از ارسدددال سیدام .2

م عملمی حاکم  گردد یا میل نظ ایی که سدت  تشدلین اذ ان عملمی می ترداری اینورنوی و نیز سیامالو ک (فیشدین )جعلی

 .باشد، خلدداری نمایدق حتنه بلده میالبر جامعه یا مغایر با شرع، قانلن و اخ

 ایی اسد  که محل فعادی  و دفور مرکزی ماد.   ای اسلیویشدنشدامل سیام. Termination  ای ناقض قلانینسیام -تتصدره

بل  و  اپ، فی اینتدواگرام، وات   و  یچ نماینده یا نمایندگانی داخل ایران ندارند؛ از قتیل اسدوای،،  اسد آنها خارش از ایران 

 .غیره

چندانهده در ا:ر عددم رعداید  مفداد این تعهددندامده یدا ارتوداب  رگلنده تیلک، مراتد  منوهی بده ایراد ختدددارت بده موعهدددده  .3

عات ایشددان را به التلاند ضددمن قطع سددروی  وی، اطوعهدده میردد، موعهد ملفک به جتران کلیه ختددارات وارده بلده و مگ

 .مراجع قضائی ارسال نماید

 ۱۰۰۰سدرشدماره  یادملل بر رونیام. بی، ارسدال  رگلنه س یخارج  ی اشدماره  Termination  یدر خصدل( ممنلع  .4

در   یی ا یورار محدودمرتت، با آن اخذ خلا د شدد که در صدلرت ت میرفعال و جرایتد  و درصدلرت مشدا ده، خ، غ یمجاز ن

بر   یویو حاکم  یانوظام  ،ییبه مراجع قضددا  ییساسددیگل و  ی   رگلنه علاق  بعدین متددولدیگردد.  مهنیاعمال م ی موار

 اس . داریعهده خر

بین قلانین و مقررات مربلا به مندرش در   ارسددال سیام. اصددلل سنجگانه باید منطتق با کلیه  یام ارسددادیس   یمحولا .5

 .و در چهارچلب قلانین و عرف جامعه باشد  www.najva.com/terms سیام. بر روی سای  نجلا به آدرس 

http://www.najva.com/terms
http://www.najva.com/terms
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 ارسال نماید.موعهدده اعالم شده از سلی بازه زمانی مشیص در را حداقل ترافی. ، در چهارچلب ضلاب،باید  موعهد   .6

ن یلتر و قلانیکدام   یاطالعدات  ی داتدددومیسددد  یوین امنیل قلانیداز قت  یوین دودد  ادوورونیقلان   یدملزم بده رعداموعهدد   .7

 .اس  نورن یا  یمحرمانگ

به عل  بروز و   موعهدمربلا به   ی اام.یانوقال س  ی بنددر زمان ی ی ا یمجتلر به وضع محدودده موعهدکه یدر صلرت .8

گردد،   صال یذ  ی مراجع قانلن  ایاسراتلر تلفن  مراه کشلر و  ی اشرک   یاز سل یبحران ،یشرا ای اعالم مشوالت  ای

 .اس مذکلر  ی بندزمان  یملفک به رعا  موعهد

و   کرده فرسونده اسوفاده   ینملدن  ل یجه  میف تندهیفر ی اheaderاز   د ینتا یتجار ی اامیس  فرسوندگان .9

 .ندی کننده اسوفاده نماگمراه ا یاشوتاه  ی ملضلع  نیاز عناو دین نتای مهن

  دینما  ینیبنیس   یی  امه یخا( جر ،ی ا در شراامیفرسوندگان س  یو اسراتلر برا یی ، قضایویحاکم ینهاد ا چنانهه .10

 د. نمایسرداخ  را باید کلیه ختارات و جرایم موعهد 

  اسراتلر تلفن  مراه را جه  ای چنین شدرک مصدلب جاری و آتی از سدلی مراجع قانلنی و  من یه قلانیکلباید  موعهد   .11

 رعای  نماید.ام  یارسال س 

 : و ا:ر انگش  موعهد امضا

 ای خلد تعهدنامه را جه  دریاف  گلا ی امضا  به تاییدیه دفورخانه اسناد رسمی دطفاً جه  ارسال دین. در سیام.  *مهم :

 سشویتانی نجلا ارسال کنید. رایبرسانید و شناسه یووا و رمز تصدیق را ب


