بسمه تعالی

قرارداد تبلیغات در سامانه تورهای شما
www.YouTours.ir
 -1طرفین قرارداد :
این قرارداد مابین شرکت  ..............................................................به مدیریت ،................................................. :به نشانی:
 ...............................................................................................................و تلفن ..........................................و شماره همراه .......................................؛
به عنوان طرف اول از یکسو و شرکت توسعه گردشگری تریتا باستان به مدیرعاملی آقای سیدمحمدرضا مهرزاد به عنوان طرف دوم
از سوی دیگر در تاریخ  9314/.... /.....به شرح ذیل منعقد گردید:
 -2موضوع قرارداد :
درج بنرهای تبلیغاتی طرف اول در سامانه تورهای شما به آدرس اینترنتی www.youtours.ir
 -3مدت قرارداد :
اعتبار این قرارداد از تاریخ نمایش اطالعات طرف اول در سامانه به مدت  ............پس از آن می باشد که درصورت صالحدید طرفین
قابل تمدید می باشد.
 -4مبلغ قرارداد :
تعرفه تبلیغات بنری در سامانه تورهای شما به شرح جدول ذیل می باشد:
ردیف

انتخاب

شرح

زمان

روزانه (ریال)

جمع (ریال)

1

⃝

درج بنر بزرگ ثابت صفحه اول

 9ماه

2000000

600000000

2

⃝

درج بنر بزرگ اسالید صفحه اول

 9ماه

9210000

300100000

3

⃝

درج بنر کوچک صفحه اول

 9ماه

600000

908000000

4

⃝

درج بنرکوچک در صفحات داخلی

 9ماه

300000

1000000

 -5نحوه پرداخت :
کارفرما هنگام عقد قرارداد  %900مبلغ قرارداد را نقداً به حساب بانک پاسارگاد به شماره کارت  1022021900208202244بنام
سیدمحمدرضا مهرزاد تسویه خواهد نمود.

 -6تعهدات طرفین :
 :6-9چنانچه به هر دلیل مشکلی در نمایش اطالعات طرف اول در "سامانه تورهای شما" بوجود آید به تعداد روزهای غیر قابل
دسترسی به اطالعات مزبور در سامانه ،به پایان مدت قرارداد اضافه خواهد شد.
 :6-2صحت و سقم کلیه اطالعات دریافتی به عهده طرف اول می باشد و از این جهت مسئولیتی متوجه طرف دوم نیست.
 : 6-3طرف دوم متعهد است خدمات پشتیبانی مورد نیاز نمایش اطالعات طرف اول را تمام و کمال انجام دهد.
 :6-4طرف اول متعهد است ظرف مدت  3روز از امضای این قرارداد ،فایل طراحی شده بنر تبلیغاتی خود را جهت نمایش در سامانه
تورهای شما ،به آدرس ایمیل موجود در همین سربرگ ارسال نماید.
 :6-1طرف اول متعهد است هنگام عقد قرارداد مبلغ مندرج در ماده  4را به حساب معرفی شده از سوی طرف دوم واریز نماید .بدیهی
است طرف دوم می تواند تا قبل از دریافت مبلغ مزبور از نمایش اطالعات طرف اول امتناع نماید.
 :6-6طرفین حق فسخ این قرارداد را تا قبل از اتمام مدت آن عالماً عامداً از خود سلب نمودند.
 :6-0این قرارداد شامل قوانین فورس ماژور بر اساس قوانین کشور جمهوری اسالمی ایران می باشد.
 -7نسخ قرارداد:
این قرارداد در  0ماده و در دو نسخه ی متحدالشکل تهیه و تنظیم گردید که پس از امضاء طرفین الزم االجراء بوده و هرکدام دارای
حکم واحد است.

مهر و امضای طرف اول
شرکت ..................................................

مهر و امضای طرف دوم
شرکت توسعه گردشگری تریتا باستان

