مقررات و شرايط عمومي ما

مشتري از امكانات فروشگاه اينترنتي بايد طبق ضوابط و مقررات ما استفاده نمايد.
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با انصراف و اعالم ايميل يا نماير به ما و يا عدم رعايت مقررات سيستم خريد و فروش اينترنتي  ،مشتري از عضوويت در
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سيستم خارج ميشود و ما ميتواند شناسه كاربري مشتري را غيرفعال نمايد.
احراز هويت مشتري  :شخص حقيقي متعهد است ابتدا از طريق سايت ما نسبت به درخواسوت عضوويت ادودام و بوراي
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تكميل مدارک خود با مراجعه به سايت ما يا با ارسال فكس به شماره نمابر ما و يا پست الكترونيک بخش درخواست ما بوه ددر
الكترونيک  ، request@mhahmadi.irمشخصات شناسنامه اي خود را به صورت صحيح و كامل به موا اعوالم نمايود .موا از
طرق متعارف صحت هويت مشتري را احراز و مراتب را به مشتري اعالم خواهد كرد( .الزم به توضيح است كه به منظوور خريود و
فروش نرم افزار  ،درايور و تحويل فايل تكميل دسمت بخش ايميل الزامي است.
براي هر مشتري فقط يک درخواست عضويت ثبت خواهد شد و سيستم از ثبت درخواستهاي تكراري جلوگيري خواهد
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نمود.
ما پس از تائيديه واريز وجه به صورت كارت به كارت و ارسال درخواست نرم افزار  ،درايور از سوي مشتري موي بايسوت
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از طريق ايميل نام و نام خانوادگي و ايميل و كد رهگيري دريافتي از طريق ايميل يا نمابر يا فرم مندرج در سايت براي ما ارسوال
نمايد تا در اسرع ودت نرم افزار يا درايور درخواستي برايشان ارسال شود.
مسئوليت حفظ و مرادبت از شناسه كاربري و كلمه عبور منحصراً بور عهوده مشوتري خواهود بوود و موا از ايو جهوت
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مسئوليتي نخواهد داشت .
در مواردي كه ما بنا به عللي از دبيل خرابي دستگاه هاي كامپيوتري  ،دطعي اينترنت و خطوو ارتبواطي  ،رويودادهاي
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اجتناب ناپذير ،صدور بخشنامه هايي از سوي بانک مركزي و يا ارگان هاي دولتي و هردنچه كه خارج از كنترل باشد دادر به ارائوه
خدمات نباشد مسئوليتي متوجه ما نخواهد بود .الزم به توضيح است كه در چني شرايطي افراد با تما تلفني با موا موي تواننود
نسبت به كنسل كردن درخواست خود اددام نمايند.
چنانچه مشتري بصورت غير مجاز دصد ورود به سيستم را داشته و يا بمودت  6مواه از سيسوتم اسوتفاده نكنود شناسوه
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كاربري وي توسط بخش فني غير فعال ميگردد .
ما مي تواند كليه موضوعات مشكوک و اطالعات مربو به اشخاص مظنون بوه سووا اسوتفاده از سيسوتم را بوه مقاموات
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انتظامي و دضائي اعالم دارد تا تحت پيگرد دانوني درار گيرند.
چنانچه مشتري شرايط و مقررات سيستم و يا ساير دواني ما را رعايت ننمايد زريک ميتواند عالوه بر موارد دانوني  ،هر
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زمان و بدون اطالع دبلي شناسه كاربري مشتري را غير فعال نمايد .
ما هيچگونه مسئوليتي در دبال خسارت و زيانهاي وارده به مشتريان در اثر افشاا شدن شناسه كاربري و كلموه عبوور از
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سوي خودشان بعهده نخواهد داشت.
چنانچه بي ما و مشتوري در خصوص محتوواي اطالعوات ارسالي و يا عمليووات انجوام يافتوه روي دن اخوتالف نظوري
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باشد ،اسناد دفاتر  ،گزارشات و همچني عمليات الكترونيكي ضبط شده در فايلهاي ما و بانک هائي كه ما داراي حساب در دن هوا
مي باشيم در مقابل ادعاي مشتري سند و دليل معتبر خواهند بود و مشتري حق هرگونه اعتراض ادعايي را تحت هور عنووان كوه
باشد از خود سلب مينمايد( .از دبيل ثبت نادرست ديمت ها ،تاريخ انجام معامله و )....
در صورت فوت يا حجر هر يک از اعضاا ،حساب كاربري وي مسدود مي گردد و پس از طي مراحل دانوني وجه حسواب
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مسدودي به وراث يا ديم وي مسترد مي گردد.

ماده  01قانون مدني :قرادادهای خصوصي نسبت به کساني که آن را منعقد نموده اند درصورتیکه مخالف صريح قاانون
نباشد نافذ است.
ماده 333قانون مدني :بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.
ماده  902قانون مدني :عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین وقائم مقام آنها الزم اتباا اسات م ار
اينکه به رضای طرفین اقاله يابه علت قانوني فسخ شود.
ماده  5قانون تجارت الکترونیک  :هر گونه تغییر در تولید ،ارسال ،دريافت ،ذخیره و يا پردازش داده پیاام باا توافاق و
قرارداد خاص فیما بین طرفین معتبر است .

14

( توجه) :

 : 1-14تمامي مشتريان از شنبه تا چهارشنبه از ساعت  8:31الي  17و پنجشنبه از ساعت  8:31الي  13:31امكان انجام
معامله را در سيستم الكترونيک ما دارند و در خارج از سواعات فووق امكوان انجوام معاملوه بوه روز بعود موكوول ميشوود.
 : 2-14افراد پس از تائيديه واريز وجه به حساب ما مي توانند سخت افزار  ،نرم افزار و يا درايور خود را پوس از پركوردن
فرم تحويل و مشخص نمودن نحوه تحويل سخت افزار  ،نرم افزار و يا درايور خود را دريافت نمايند.
3-14

 :مكان انجام خدمات در روزهاي تعطيل بجز موارد خواص (بطور مثال مشكل در سرورها) وجود ندارد .

