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 توافقنامه 

 

و شناسه ملی  55892به شماره ثبت  چهلستون شیاند سیراو یمهندس شرکت نیبقرارداد  نیا

اقامتگاه قانونی  به  815۶91984۶کد پستی  و  41149۶957117کد اقتصادی و   14005715990

ـ ساختمان صیاد شیرازی ـ  195ـ بزرگراه شهید صیاد شیرازی ـ  ۶9اصفهان ـ جی ـ کوچه آزادی 

 به شماره ملی  انیمحمد میابراه یآقا یندگیبه نما  0۳1۳525155 9شماره تماس وطبقه سوم 

 ارائه کننده در این قرارداد پس نیا از که سیوب سرو یبعنوان ارائه کننده داده ها 5419۳880۶5

شناسه و  ............................شماره  ثبت به   ت ..........................و شرک داده نامیده می شود 

به  .................. یکد ثبت و ......................... یمل

 ................................. یکد پست..................................................................آدرس 

منعقد  داده رندهیبعنوان گنمایندگی آقای/خانم ..................به  ..................................تلفن 

 گردید.

 قرارداد موضوع -1ماده

وب  یداده ها هیاطالعات کلقرارداد در طول مدت داده , ارائه کننده قرارداد  نیبر اساس ا 

اطالعات آژانس های مسافرتی و چارترکننده ها و شامل و نه محدود به کلیه    سیراو سیسرو

در  و در طول تمامی ساعات روز کباری قهیدق 5از محل سرور خود به صورت  بلیت های آنها را

دهد و امکان خرید بلیت های آژانس های  داده و برای وی نمایش میرار ق داده رندهیگ اریاخت

مسافرتی و چارتر کننده های نمایش داده شده از طریق سایت راویس که به درگاه پرداخت 

 اینترنت بانک متصل است برای گیرنده داده امکان پذیر خواهد بود.
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 قرارداد مبلغ -2 ماده

ی که شامل جزییات دقیق تعداد بلیت های حساب صورت داده ارائه کننده شمسی ماه انیدر پا

 داده رندهیو گکند  میارسال  داده رندهیگ یبراها است  فروخته شده و داخلی یا خارج بودن آن

حداکثر  حساب مزبور و مشروط بر تایید مفاد آن از سوی وی،  ی صورتاست پس از بررسمتعهد 

حساب  کند. صورتاعالم اقدام  لیذ یطبق تعرفه امبلغ  زینسبت به وار یک هفته کاری ظرف

بایست به شکل فاکتور رسمی باشد و در صورت ارائه گواهی معتبر  موضوع این ماده حتما می

% مبلغ ارزش افزوده از سوی گیرنده داده به مبلغ فاکتور 9ارزش افزوده همراه با هر فاکتور رسمی، 

 د. شو مزبور اضافه شده و از سوی وی پرداخت می

 صورت در و الیر 25.000 طرفه کی تیهر بل ، به ازای تیبل 1000 یال 1 نیدر صورت فروش ب

به ارائه کننده داده پرداخت ریال  20.000 ، به ازای هر بلیط یک طرفه تیبل 1000 یباال فروش

 شود. می

 

 طیشرا ریسا -3ماده 

یا هر نوع از درخواست حذف پرواز  یا آژانس مسافرتی که چارتر کننده یدر صورت -1-۳

داده در صورتی می تواند  ارائه کننده  ، را داشته باشدداده  رندهیگ تیاز وب سااطالعات سفر 

 داده رندهیگ یرا برا یا آژانس مسافرتی را مزبور  چارتر کننده سفر  اطالعاتپرواز یا هر نوع از 

 .نکرده یا حذف کند که بلیت پرواز یا سفر توسط گیرنده داده خریداری یا رزرو نشده باشد. ارسال
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و از کند استفاده  ودخ تیسا یشده را صرفا برا افتیدر یموظف است داده ها داده رندهیگ -2-۳

 کند.  یخوددار تهایسا ریارائه آن به سا

و بوده  داده رندهیو گمسافرتی  یآژانس ها چارتر کننده یا  نیب یارائه کننده فقط واسطه ا -۳-۳

موظف به پرداخت   داده رندهیگ ،ی خرید بلیطها تراکنش مبلغ خصوص در فقط یاتیاز لحاظ مال

 یاست. موظف به  صدور فاکتور رسم داده و ارائه کننده بلیط های خریداری شدهارزش افزوده 

 آزانس مسافرتی یا هماهنگی با است در پایان هر فصل ضمنمتعهد است  داده گیرنده -4-۳

و کند چارتر کننده مربوطه برای دارایی ارسال آژانس یا نام ه چارتر کننده اطالعات فروش را ب

نداشته و صرفا در خصوص خصوص ولیت یا دخالتی در این ئهیچگونه مس کننده دادهارایه 

 کند.  می تراکشنهای دریافتی فاکتور فروش ارائه

اده متعهد است تا کلیه اطالعات و اسناد دال بر خرید بلیط و نوع و تعداد آنها ارائه کننده د -5-۳

توسط گیرنده داده و این مساله که بلیت های مزبور از کدام چارتر کننده یا آژانس مسافرتی 

خریداری شده اند و میزان تراکنش بلیط های خریداری شده و تاریخ خرید آن ها را محرمانه نگاه 

 افشای جزیی یا کلی آنها به هر شخص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی اجتناب ورزد.داشته و از 

 

 قرارداد مدت -4ماده

بوده و پس از پایان مدت  1402/  12/ 29لغایت 1402/ 01/ 01مدت این قرارداد از تاریخ 

 بی طرفین قابل تمدید است.فق کتوامزبور با ت

 

 فسخ قرارداد -5ماده
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روز  15این قرارداد توسط هر یک از طرفین قابل فسخ می باشد مشروط بر اینکه حداقل ظرف 

 قبل اراده خود مبنی بر فسخ را به طور کتبی به طرف مقابل اعالم کنند. 

 اختالف حل مرجع و حاکم قانون -6ماده

رفین متعهد قانون حاکم بر این قرارداد قوانین و مقررات کشور جمهوری اسالمی ایران است. ط

شدند که کلیه اختالفات و دعاوی ناشی از این قرارداد در صالحیت مجتمع قضایی تخصصی 

 رسیدگی به دعاوی تجاری تهران است. 

فایل پی دی اف اسکن شده واضح به  لطفا قرار داد امضا و مهر شده تمام صفحات به صورت

اسفند  25واحد حسابداری تا مورخ  CRM.RAVIS.IR/TICKET/INDEXادرس پشتیبانی 

وب سرویس شما غیر فعال  1402فروردین  15مورخ حتما ارسال شود در غیر این صورت 

 میگردد.

 

 

 آقای/خانم............... : رندهیگ             انیمحمد میابراه یآقا : کننده ارائه

 

  


