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  بسمه تعالی

  :گرددمی منعقد سه طرف زیر میان جانبهسه بصورت قرارداد این

و کد اقتصادي  10103330398، شناسه ملی 296234 به شماره ثبت(سهامی خاص) طرف اول؛ شرکت خدمات ارتباطی رایتل 
به نمایندگی  8، شماره ایش، خ ارمغان غربیتهران، خ ولیعصر، باالتر از تقاطع نیبه نشانی:  9513-1474-4111

شود نامیده می رایتلکه از این پس در این قرارداد مدیرعامل عنوان ه ب ............................................................................................
 از یک طرف و 

ــماره ................................................شـــرکت دوم؛ طـــرف ــه شـ ــت .......... ..........،بـ ــه ..........ثبـ ...................،شناسـ
ــی.................... ــادي .... .......................ملـــ ــد اقتصـــ ــه...........................................................، کـــ ــان بـــ ی: نشـــ

ــن .،........................................................................................................................................................................... : تلفــــــــــ
عنوان  ملی . .........................................) به نمایندگی آقاي/خانم . .........................................(شماره به.. ......................................

 و دیگر طرف از ودشیم یدهنام کنندهتوزیعقرارداد  یندر ا که. ......................................... 

ــرف ــوم؛ ط ــیت س ــی شخص ــوقی/ حقیق ــه حق ــت .  ب ــماره ملی/ثب ــه.. ....................................................... ش ــانی: . ب  نش
بـــــه  ................................................ تلفـــــن: . ..،............................................................................................................

ــه............ملــی ............ شــماره..................................(..............نماینــدگی آقاي/خــانم ........ ــوان .  ..............................) ب عن
  .گرددمی منعقد دیگر، طرف از شود،می نامیده فروشنده قرارداد این در که....... .................................................

  تعاریف . 1  ماده

باشند، مگر آنکه خالف آن به توافق کتبی سه کاررفته داراي معانی به شرح زیر میدر این قرارداد اصطالحات و لغات به     
  طرف رسیده باشد:

  پیوست آن است.: سند حاضر و کلیه جداول و ضمائم قرارداد 1-1
هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی است که حداقل یکی از محصوالت رایتل را خریداري نموده و رایتل  مشترك: 2-1

  مشخصات وي را در سیستم ثبت اطالعات مشترکین به ثبت رسانیده است.
به موجب  تواند یک یا چند محصول یا خدمات رایتل راهر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی است که می مشتري: 3-1

  درخواست کتبی یا شفاهی یا هر دو صورت خریداري نماید.
عبارتست از ابزاري مانند رایانه، اسکنرها، دسترسی به اینترنت، پورتال فروشنده، جزئیات ورود به پورتال، شناسه امکانات:  4-1

 دهد.ختیار فروشنده قرار میکننده بنا به صالحدید در اکاربر و سایر تجهیزاتی که رایتل مستقیماً یا از طریق توزیع
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 و سایر خدماتی است که نوع و میزان آن از سوي مشترکان/شده به مشتریانعرضهپشتیبانی فنی خدمات:  5-1
 گردد.تعیین می رایتل

هاي تلفن همراه، رایانه یا ترمینالهاي استفاده از حمل در گوشیقابل حافظه تراشه :)SIM Card( کارتسیم 6-1
مشترك (شماره همراه) به منظور استفاده از  GSM المللیبینحاوي اطالعات شماره شناسایی است که  اینترنت

 باشد.خدمات شبکه تلفن همراه می
خانوادگی، نام شرکت، آدرس، کدپستی و نیز مانند نام، نام یانست از ثبت مشخصات مشترا عبارت :نامثبت 7-1

   پیش از تحویل رایتلمعتبر مشتري مطابق دستورالعمل  دریافت یک رونوشت رسمی از مدرك شناسائی
  کمیل معامله بین فروشنده و مشترك.کارت و پس از تسیم

 ندهکننده یا فروشصورت فیزیکی یا الکترونیکی توسط رایتل در اختیار توزیعسندي است که به :نامثبت برگ 8-1
آنها برسد و شامل اطالعات ضروري مشتري  امضايو بهقرار گرفته است تا توسط مشتریان بالقوه تکمیل شود 

صالح تعیین گردیده است. است که از سوي رایتل، سازمان تنظیم مقررات و ارتباط رادیویی یا سازمانهاي ذي
 نام، شرط الزم دسترسی به شبکه رایتل است.شده ثبتبرگ تکمیل

، رایتلاعتباري و دائمی هاي هگردد که شامل بستاطالق می رایتلبه تمامی محصوالت و خدمات  :محصول 9-1
المللی و سایر بین کارت، اقالم و تجهیزات الکترونیکی الحاقی، تماسکارتهاي شارژ، تجهیزات مشترك سیم

  کننده ارائه جهت عرضه به توزیع رایتلباشد و به تشخیص و صالحدید محصوالت و خدمات مربوطه می
 گردد.می

کارت یا یکی سیم مدارکی است که براي رسیدگی به درخواست مشتري جهت خرید :اوراق احراز هویت 10-1
 یا طبق مفاد قرارداد ضروري بوده و باید از مشتري دریافت گردد. رایتلبه تشخیص  ،از محصوالت

رایتل که دسترسی، ورود و دریافت اطالعات و انجام امور مشترکان اینترنتی بخشی از سایت  :رایتلرتال وپ 11-1
  .پذیردطریق آن صورت می از

 گردد.تأییدشده اعطا می فروشندهبه  رایتلهرگونه تخفیف، کارمزد و پاداش که از طرف  کمیسیون: 12-1

  PINباشد که مشتري/مشترك به واسطه خرید و استفاده از می رایتلیکی از محصوالت  :کارت شارژ 13-1
را دائمی هاي بسته صورتحسابرا افزایش یا  ياعتبارهاي شده بر روي آن قادر خواهد بود اعتبار بستهدرج

  هر استفاده دیگري نماید.  رایتلپرداخت یا به تشخیص 
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کارت، یک کتابچه راهنما، شماره تلفن یا است که شامل یک سیم رایتلیکی از محصوالت  :اعتباري بسته 14-1
با  رایتلباشد. براي استفاده از محصوالت و خدمات می رایتلعرضه توسط سایر محصوالت و خدمات قابل

متناسب با  و وسیله کارت شارژه ب اعتباري اعتبار بسته نسبت به افزایش ابتدا باید ،اعتبارياستفاده از بسته 
استفاده از خدمات، هزینه مربوطه از اعتبار  يسپس در ازا .اقدام گردد رایتلهزینه استفاده از خدمات شبکه 

 گردد. میکسر اعتباري بسته 
کارت، یک کتابچه راهنما، شماره تلفن یا است که شامل یک سیم رایتلیکی از محصوالت  :دائمیبسته  15-1

، امکان استفاده از دائمیبسته درصورت داشتن است.  رایتلعرضه توسط سایر محصوالت و خدمات قابل
ن میسر خواهد بود. براي تمدید استفاده براي مشترکا ،رایتلشده توسط تعیین تا حد اعتبار رایتلشبکه خدمات 

یا حساب اقدام به پرداخت صورت ،ايدورهصورتحساب از خدمات، مشترك باید پس از اتمام اعتبار یا صدور 
 نماید.افزایش اعتبار خود 

صورت هب، رایتلکه به صالحدید  ی استها و عالئمشامل تمامی اجناس، لوازم، هدایا، نشانه :اقالم تبلیغاتی 16-1
کننده یا نقاط فروش در اختیار توزیع رایتلتوسط  ،رایگان و به منظور ترویج فروش و جلب مشتریان/مشترکین

 شود. قرار داده می
را و اینترنتی که انواع خدمات تلفن همراه یا خدمات مخابراتی است یا حقیقی هر شخص حقوقی  :رقیب 17-1

 عرضه کند.

  موضوع قرارداد . 2  ماده

  توسط فروشنده که این محصوالت از طریق  رایتل و ارائه خدمات است از فروش محصوالت عبارت     
  گردد.به فروشنده عرضه می مذکور در این قرارداد (طرف دوم) کنندهتوزیع

  مدت قرارداد . 3  ماده

خواهد بود. پس از انقضاي این دوره، قرارداد براي مدت مشابه تمدیدشده  ابالغیکسال از تاریخ  مدت قرارداد     
به صالحدید خود تمدید را الزم نداند که در اینصورت این موضوع را به اطالع  بنا رایتلمگر  ،شودمیمحسوب 

  رساند.فروشنده می
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  تضمین . 4  ماده

  تقاضاي تضمین به عنوان وثیقه نماید. اشحق دارد به صالحدید خود براي استفاده از تجهیزات امانی رایتل     

 تعهدات فروشنده . 5  ماده

  شود که:فروشنده در طول مدت این قرارداد متعهد می     

گزارشهاي کتبی پیشرفت کار شامل شرح جزئیات عملکرد و فعالیتهاي خود مطابق با این قرارداد یا اطالعات  1-5
  کننده قرار دهد.توزیع یا رایتل در اختیار رایتلمربوط به فعالیتهاي خود را بالفاصله پس از درخواست 

ننماید و همچنین در اجراي  ،گردد رایتلاقدام به انجام اموري که موجب لطمه زدن به حسن شهرت و اعتبار  2-5
  حمایت کرده و آن را تقویت نماید. رایتلتعهدات موضوع این قرارداد از حسن شهرت و اعتبار 

 همواره در هر برهه از زمان، مطابق با رایتلشده توسط تبلیغاتی فراهمتضمین نماید که ابزارها و اقالم  3-5
 .وندش گذاشتهیا جهت ارائه به مشتریان در نقاط فروش به معرض نمایش  رایتلها و الزامات دستورالعمل

الم قالب و محتوي ابزار یا اقاقدام به نمایش یا فراهم آوردن موجبات نمایش  رایتلبدون کسب اجازه کتبی  4-5
  تبلیغاتی مربوط به موضوع قرارداد ننماید.

 رایتلساً توسط أکه یا ر رایتلشده توسط شده و استانداردهاي تعیینهاي ارائهرهنمودها و دستورالعملکلیه از  5-5
و ترویج عمومی اقالم  رسد، درخصوص تبلیغاتکننده به اطالع فروشنده میشود یا از طریق توزیعارائه می

 پیروي محض نماید. ،قراردادموضوع این 
براي توزیع از طریق نقاط فروش در هر زمان به  رایتل ياهرسانی درخصوص تمامی پیشنهاددر تبلیغ و اطالع 6-5

 مشخص شده، بطور جدي حضور داشته و مشارکت فعال نماید. رایتلنحوي که توسط 
در هر زمان مشارکت  رایتلشده توسط ههاي آموزشی ارائدر کلیه برنامه ندهفروش انکلیه کارکنان و متصدی 7-5

  د.ننموده و از آنها پشتیبانی نمای
  را وادار، ترغیب یا مجاب به خرید محصوالت یا خدمات  رایتلتحت هیچ شرایطی، مشتریان/مشترکان  8-5

 نکند. رایتلشده از رقیب یا رقباي ارائه



  رایتل تأییدشده هايفروشگاه

 12 از 7 صفحه

 

منابع الزم از جمله براي انجام تعهدات خود به موجب این قرارداد  کلیه منابع انسانی و سایر منابع موردنیاز 9-5
  صورت کارآمد فراهم نماید.هرا ب رایتلبراي خرید، تهیه یا توزیع، ذخیره کاال و محصوالت 

فقط اقدام به فروش اقالمی نماید که در قرارداد حاضر براي فروش در نظر گرفته شده است و در راستاي  10-5
 ، از هرگونه اقدام ضدرقابتی خودداري نماید. یتلرافروش محصوالت 

را تنها پس از خرید و بر اساس  رایتلکارت یا سایر محصوالت درخواست مشتري/مشترك، سیم درصورت 11-5
  و در حضور مشتري/مشترك باز نماید.  رایتلدستورالعمل 

صورت هکه ب رایتلشده توسط را به قیمت اعالم رایتلشده توسط محصوالت و دیگر خدمات ارائه 12-5
 ،جرایددر  رایتلهاي رسمی آگهیبه فروش برساند. اعالم قیمت محصوالت در  ،شوداي ابالغ میموردي/دوره

 رایتلبه منزله ابالغ  ،استناد داده شود رایتل صورت معتبر و مستقیم بهکه بهدر صورتی صدا و سیماها و رسانه
به فروشنده تلقی شده و فروشنده و کارکنان وي مکلف به رعایت دقیق قیمتهاي اعالمی خواهند بود. تخلف 

درخصوص قیمت فروش محصوالت  رایتل هاي ابالغی از سويکننده یا فروشنده از رعایت دستورالعملتوزیع
  قیب قضائی وي را فراهم ، امکان دریافت خسارت و تعرایتلو خدمات، عالوه بر حق فسخ قرارداد توسط 

 کند.می
  بود.خواهد بر عهده وي پورتال، به فروشنده  ایجادشده برايدسترسی یت هرگونه استفاده از ولئمس 13-5
  را پس از اعالم به فروشنده یا یا دائمی کارت اعتباري هاي تعرفه سیمتواند در هر زمان بستهمی رایتل 14-5

  دهد.کننده یا مشتریان/مشترکان تغییر توزیع

  نامثبت . 6  ماده

ه یت موارد زیر بولئمسو  بودهنام فروشنده موظف به انجام مساعدتهاي مورد نیاز مشتریان براي تکمیل فرم ثبت     
  است: ويعهده 

  صورت درست، مناسب و کامل توسط مشتریان تکمیل هنام بثبتبرگهاي حصول اطمینان از اینکه تمامی  1-6
 اند.شده

معامله  پس از انعقاد ،رایتلمطابق دستورالعمل  ،از اوراق احراز هویتتصویر احراز هویت مشتري و اخذ  2-6
  .کارتو قبل از تحویل سیم فروش
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 کند.می در هر زمان تعیین رایتلی) که (هایالذکر، حسب نیاز و تسلیم آنها در قالبتطبیق مدارك فوق 3-6
، به رایتلهاي خدمات شبکه از جنبهیک درخصوص هیچ وي نماید که خود یا کارکنانفروشنده تضمین می 4-6

گرفته  رایتل ننماید؛ مگر آنکه اجازه کتبی براي اینکار ازرا  رایتلنمایندگی داشتن اعالمِ مشتریان/مشترکین، 
  شده خواهد بود.ول صحت کلیه اطالعات ارائهئباشد که در این صورت، فروشنده مس

 دائمییا بسته اعتباري نماید هر مشتري/مشترك که عالقه خود را براي خرید محصول فروشنده تضمین می 5-6
و نماید نام مطلع از شرط الزامی تکمیل فرم ثبت را کندفروشنده یا هریک از کارکنان فروشنده ابراز می به رایتل

  .بر خرید، فرم مربوطه را به نحو صحیح و کامل تکمیل نمایدمشتري/مشترك قصد  درصورت
رونوشت  نام و دریافت یک سريقبل از تکمیل فرم ثبت وي نماید که خودش یا کارکنانفروشنده تضمین می 6-6

 را در اختیار مشتري قرار ندهد.دائمی یا اعتباري بسته ، از مشتري اوراق احراز هویت
سازي فعالدرخواست نام را به همراه صورت مناسب، فروشنده باید اسناد ثبتهنام بپس از تکمیل فرم ثبت 7-6

  کننده ارسال کند.توزیع رايب رایتلمطابق با دستورالعمل  ،خدمات شبکه
   به مشتري، رونوشتهاي خوانائی از مدارك رایتلساعت پس از فروش محصول  24فروشنده باید ظرف  8-6

ارسال  رایتلبراي  یتلرارتال واز طریق نمابر، پست الکترونیکی یا پ ،رایتلهاي مطابق دستورالعملرا، نام ثبت
ت الکترونیکی و به ورصهباید اطالعات را ب، فروشنده میدر هر حال صورت حضوري تحویل دهد.هنموده یا ب

  ثبت و نگهداري نماید.حداقل تا یکسال پس از ارائه خدمات به هر مشتري/مشترك مطلوب نحو 
در هر زمان در  رایتلها و درخواستهایی را که ها، دستورالعملفروشنده موظف است کلیه جزئیات، رویه 9-6

نام یا درخصوص هر مورد دیگر تعیین و تکمیل فرم ثبتدائمی یا اعتباري کارت هاي تعرفه سیمارتباط با بسته
  رعایت نماید. ،کندمی

  نام مشتریانثبتقصور در یت ناشی از ولئمس . 7  ماده

حق  رایتل، ر اساس قرارداد حاضرمشتریان/مشترکان بنام در ثبت ويقصور فروشنده یا کارکنان  درصورت 1-7
  نماید.  خواهد داشت عالوه بر فسخ قرارداد، هرگونه ضرر و زیان را نیز مطالبه



  رایتل تأییدشده هايفروشگاه

 12 از 9 صفحه

 

نام به ترتیبی بوده و چنانچه فرآیند ثبت ولئمسنام مشتریان/مشترکین فروشنده در قبال هرگونه قصور در ثبت 2-7
نده به وي ابالغ نموده، صورت نگیرد یا قصوري در هر مرحله از این فرایند کنساً یا از طریق توزیعأر رایتلکه 

 باشد.عهده فروشنده می یت عواقب ناشی از این موارد برولئمسرخ دهد، 
از طریق ه شددر تحقیق و رسیدگی نسبت به اقدامات مرتکب ،وي که خود و کارکنانمتعهد است فروشنده  3-7

 نی همکاريقانوبا مراجع است، شده  فروختهصورت غیرقانونی و غیرقراردادي هکه توسط وي، بی یکارتهاسیم
  نماید. کامل

  الزحمه خدماتحق . 8  ماده

براي مدت قرارداد حاضر به فروشنده تعلق گرفته و به وي  ،ضرقرارداد حا "پیوست ط"الزحمه مندرج در حق 1-8
 پرداخت است.قابل

پیوست "پی ابالغ به فروشنده، حق تغییر، جایگزینی یا فسخ  در هر زمان و در رایتلفوق،  علیرغم مفاد بند 2-8
 دارد.را براي خود محفوظ می "ط

 پرداخت خواهد بود.قابل رایتلنام از سوي روز پس از دریافت مدارك ثبت 30الزحمه خدمات حداقل حق 3-8
 شکلی و نحو هر به قرارداد، این موضوع به مربوط تکلیفی مالیات یا مالیات فروشنده متعهد است هرگونهتبصره. 

  .نمایدرا پرداخت 

 حسابرسی . 9  ماده

 پرداختالزحمه خدمات و سایر مبالغ قابلقرارداد در مورد حقطرفین بروز هرگونه اختالف بین  درصورت  1-9
به عنوان مدرك  رایتل به فروشنده، گواهی حسابرسی حسابرسان منتخب رایتلپیوست ط) از سوي  طبق(

 2به فروشنده تلقی شده و  رایتلپرداخت از سوي الزحمه خدمات یا سایر مبالغ قابلحقاالتباع قطعی و الزم
 نمایند.طرف دیگر قرارداد بر لزوم تبعیت از آن توافق می

ید صحت یا بررسی هرگونه موضوع ناشی از/یا مرتبط با أیمحق است هر اقدامی را که در جهت ت رایتل 2-9
 مربوط به  انجام تحقیق و تفحص در مورد کسب و کار و اطالعات ،ود بهنه محد لیاز جمله و ،قرارداد حاضر

 



  رایتل تأییدشده هايفروشگاه

 12 از 10 صفحه

 

عمل ههمکاري کامل ب رایتلید و بررسی، با أیت ،انجام دهد. فروشنده باید در تکمیل ،ضروري بداند ن قراردادیا
  آورده و اجازه دسترسی به مکانهاي متعلق به فروشنده را به وي بدهد.

  فسخ .  10  ماده

  فسخ قرارداد

گونه رجانبه و بدون هصورت یکهتواند قرارداد حاضر را بدلیل مینیاز به ارائه هر زمان و بدون  رایتل 1-10
  تشریفاتی فسخ نماید.

 در موارد زیر محق است قرارداد حاضر را فسخ نمایند: رایتل 2-10
(یا هر مدت  روز 5و طی به تعهدات خود در قالب این قرارداد عمل ننماید که فروشنده یدر صورت  .أ

تقاضاي  کننده درخصوص ماهیت تخلف وتوزیع/رایتلمشخص نماید) از دریافت ابالغ  رایتلدیگري که 
 اقدام نماید. رایتلجبران، نتواند نسبت به جبران خسارت و کسب رضایت 

  کننده خودداري کند.توزیع که فروشنده از تهیه و فروش محصوالت از طریقیدر صورت  .ب

  فسخ اقدامات پس از

 و تبلیغاتی اقالم عودت به نسبت ،فسخ از پس هفته یک مدت ظرف حداکثر است موظف فروشنده 3-10
  .نماید اقدام رایتل توسط شدهارائه امکانات و تجهیزات

 شدهتعیین زمان تا فروشنده به رایتل توسط شدهارائه امکانات و تجهیزات تبلیغاتی، اقالم ارائهعدم درصورت 4-10
پرداخت به قابل وجوه نمودن مسدود به نسبت قانونی مراحل طی بدون بود خواهد مجازرایتل  فوق، بند در

 شدهارائه ضمانتهاي طریق از کفایت،عدم درصورت یا نماید اقدام خود زیان و ضرر جبران منظور به فروشنده
  .  نماید اقدام بداند، صالح که دیگر طریق هر یا یقضای محاکم و فروشنده توسط

 به نسبت بود خواهد قادر ،رایتل توسط شدهارائه امکانات و تجهیزات تبلیغاتی، اقالم عودت از پس فروشنده 5-10
  .نمایدنمی ایجاد حسابتسویه جهت رایتل براي زمانی محدودیت امر این. نماید اقدام رایتل با حسابتسویه



  رایتل تأییدشده هايفروشگاه

 12 از 11 صفحه

 

 تجهیزات امانی .  11  ماده

ساً أنام مشتریان توسط فروشنده، برخی تجهیزات را رتسهیل ثبتتواند به صالحدید خود، به منظور می رایتل 1-11
  کننده در اختیار فروشنده قرار دهد. یا از طریق توزیع

اقدامات مراقبتی و نگهداري مناسب را درخصوص تجهیزات  وي نانکنماید که خود و کارمی تعهدفروشنده  2-11
ماید که اطالعات مربوط به تجهیزات و نگهداري آنها نعمال نمایند و همچنین تعهد میا رایتلشده توسط ارائه
 سیونیکمنماید که خسارات وارده به تجهیزات را از حق را محق می رایتلروز کنند. قصور در این مورد را به
 پرداخت به فروشنده کسر نماید.قابل

 احراز شرایط استفاده ازنام یا میزان ارائه خدمات و مدارك ارسالی فروشندگان جهت حداقل تعداد ثبت 3-11
 د.شوتعیین می رایتلتوسط ، رایتل تجهیزات

تواند بدون اخطار قبلی می رایتلدست یابد، فوق  شده در بندمشخصکه فروشنده نتواند به حداقل درصورتی 4-11
  آوري تجهیزات خود که در اختیار فروشنده بوده است، اقدام نماید.نسبت به جمع

  نهایت دقت را  رایتلدر حفظ و نگهداري از تجهیزات وي نان ککه خود و کار نمایدفروشنده تعهد می 5-11
حق  رایتلشده بر روي تجهیزات را به خوبی بایگانی نماید. عمل آورند و همچنین جزئیات سرویس انجامهب

را براي  رایتلدر نگهداري از تجهیزات  ويدریافت خسارت از محل مطالبات فروشنده، درصورت کوتاهی 
  داند.خود محفوظ می

مشتریان و پیشبرد  نامرا تنها با هدف ثبتموضوع این ماده امانی گردد که تجهیزات فروشنده متعهد می 6-11
  کار گیرد. هرگونه استفاده دیگر از این تجهیزات ممنوع است.هب موضوع قرارداد

 حفظ محرمانه اطالعات .  12  ماده

الزم به منظور حصول اطمینان از حفظ محرمانه اطالعات اخذشده کلیه اقدامات در هر زمان، فروشنده باید  1-12
 انجام دهد.در رابطه با مشتري/مشترك را آمده به موجب این قرارداد یا بدست

کننده محرمانه همچنان باید توسط فروشنده/توزیع این قرارداد نیز پس از خاتمه فوق اطالعات مذکور در بند 2-12
  باقی بماند.



  رایتل تأییدشده هايفروشگاه

 12 از 12 صفحه

 

 حل اختالف .  13  ماده

غیر از اختالف مربوط به  ،آنطرفین بروز هرگونه اختالف در تفسیر یا اجراي مفاد قرارداد میان  صورتدر      
حل نباشد، موضوع براي آمیز و دوستانه قابلاز طرق مسالمت قرارداد، چنانچه اختالف 9حسابرسی مندرج در ماده 

ي و نظر داور منتخب قطعی أگردد. راحاله می رایتل ، قراردادها و رگوالتوريداوري به داور منتخب واحد حقوقی
  االجراست.و الزم

  تمامیت قرارداد .  14  ماده

نسخه تنظیم و به امضاي طرفین رسیده و هریک از نسخ، اعتبار و  3یک تبصره و  ماده و 14این قرارداد در      
  حکم واحد دارد. 

  ......فروشگاه/ دفتر  شرکت ...  ی رایتلارتباطخدمات شرکت 
  (کارفرما)

  
  فروشنده  کننده توزیع

    
    

  
 
  


