فرم دریافت ساین

این قرارداد درتاریخ (

/

/

) فی مابین شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی جاودان گشت به شماره ثبت به مدیریت آقای رضا جعفری که از این پس

درقرارداد شرکت نامیده میشود از یکسو و .................................... ................................ ..........به مدیریت/نماینده.......................................و به شماره ثبت .........
به آدرس...........................................................................................................تلفن........................................که از این پس همکار میشود از سوی دیگر و با
شرایط ذیل که طرفین ملزم و متعهد به اجرای آن میباشند منعقد میگردد.

نام مدیر عامل
نام نماینده آژانس
نام حسابدار
نام مدیر فنی الف
نام مدیرفنی ب

ID Yahoo :
ID Yahoo :
ID Yahoo :
ID Yahoo :
ID Yahoo :

تلفن همراه :
تلفن همراه :
تلفن همراه :
تلفن همراه :
تلفن همراه :
 Email :مدیریت
 Email :آژانس
 :فاکس آژانس

موضوع قرارداد :
ارائه مجوز صدور بلیط بصورت) (Eticketاز شرکت به همکار.
مدت قرار داد :ازتاریخ(

/

/

)لغایت(

/

/

)می باشد.

ماده  - 1تعهدات شرکت :
بند : 1/بر اساس این قرارداد شرکت متعهد میگردد ساین و مجوز صدور بلیط بر روی پرواز های چارتر خود را در اختیار همکار قرار دهد.
تبصره  :ابطال پرواز و یا تغییر ساعت پرواز درخواستی همکار بر روی شبکه رزرواسیون هیچگونه تعهد و دخل و تصرف بر روی دیگر خدمات درخواستی همکاری
(هتل،تور،ویزا،ادامه مسیر)..ایجاد نخواهد کرد و همکار شخصا پاسخگوی مسافرین و پرسنل خود خواهد بود.
بند: 2/شرکت متعهد میگردد که شرایط استفاده بصورت سیستماتیک را برای همکار فراهم سازد .بدین منظور با در اختیار گذاردن سیستم ایترنتی جهت استفاده بهینه از رزرو و
صدور بلیط و در مواقع قطع اینترنت از کانال تلفن سلز سرویس دهی صورت خواهد پذیرفت.
بند : 3/شرکت در قبال ابطال و یا تاخیر پروازها و هرگونه مشکالت بوجود آمده از سوی ایرالین ها هیچگونه مسئولیتی ندارد.
ماده  2تعهدات همکار :
بند : 1/همکار ملزم به رعایت کلیه موارد قانونی و مقررات رزرو تور و صدور بلیط (موضوع قرارداد) میباشد.
بند: 2/همکار میبایست به به جهت رعایت ایمنی ،نسبت به تغییر کلمه رمز اولیه سریعا اقدام نمایید.در غیر این صورت عواقب ناشی از آن و هرگونه سوءاستفاده احتمالی کارکنان
ویا  ...از ساین متوجه خود همکار بوده (شخص حقوقی) و شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.
بند: 3/همکار در قبال کلیه بلیط ها اعم از اینترنتی و تحویلی مسئول بوده و موظف به حفظ و نگهداری آنها بوده و در قبال وجوه دریافتی نیز پاسخگو و همچنین میبایست کلیه بلیط
های VOIDشده را نیز ضمیمه صورت حساب به واحد مالی تحویل نماید.

بند  : 4/همکار متعهد به داشتن کلیه مجوز های قانونی(شرایط مربوط به عملیات فروش) بوده و در غیر اینصورت عواقب احتمالی آن و یا بروز هرگونه اعتراضی
از سوی مراجع ذیصالح(صادر کننده مجوز) ویا شکایت اشخاص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی و سایرین مستقیما متوجه ایشان بوده و کلیه خسارات وارده و
احتمالی بعهده همکار خواهد بود و شرکت هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.شایان ذکر است که درصورت لغو و یا تعلیغ مجوز از سوی مراجع ذیرربط(صادر
کننده)همکار میبایست بالدرنگ اقدام به تسویه حسابهای مالی و عودت ساین نموده و هر نوع مدارکی که داله بر ارتباط با شرکت میباشد را مستتر نماید.
بند  : 5/همکار ملزم به در اختیار گذاشتن اطالعات و توضیحات الزم به مسافرین در خصوص ساعت،تاریخ،پرواز،زمان مراجعه به موقع به کانتر(شرایط پروازی)
و...میباشد و لذا مسئولیت هرگونه هرگونه اشکال بوجود آمده بعهده همکار میباشد.
بند: 6/همکار موظف است خدمات صدور بلیط سیستمی را طبق نرخ اعالمی بر روی سایت با کمیسیون مربوطه به مسافر ارائه نموده و حق فروش بیش از
نرخ تعیین شده را نداشته و مسئولیت هرگونه دریافت اضافه نرخ با مشترک میباشد.
بند: 7/درصورت اعمال هرگونه افزایش نرخ توسط ایالین ها از تاریخ اعالم شده توسط بخشنامه ویا هرگونه وسیله ارتباط جمعی،پس از اخذ تایید از شرکت
همکار موظف به رعایت مبالغ جدیداعالم شده بوده و در صورت عدم رعایت موضوع فوق ملزم به پرداخت ما به التفاوت تعیین شده به شرکت میباشد.
بند : 8/همکار ملزم به رعایت قوانین صدور بلیط بوده و به هیچ وجه مجاز به صدور بلیط های ممنوعه از قبیل  Open - Overنبوده و مسئولیت بروز
هرگونه مشکالت که متوجه ایرالین،مسافر و این شرکت گردد بعهده همکار بوده و ملتزم به پرداخت کلیه خسارتهای وارده میباشد.
ماده  – 3تعهدات و تضامین قرارداد :
بند : 1/3همکار یک فقره چک به شماره  ..........................به مبلغ  50/000/000ریال (پنجاه میلیون ریال) بعهده بانک .............................................
شعبه  .....................................صرفا در وجه شرکت جاودان گشت در اختیار شرکت قرار خواهد گرفت.
بند  : 2/3کلیه مفاد و شرایط این قرارداد به رویت و تایید همکار رسیده و الزم االجرا بوده و از تاریخ مبادله آن (ابالغ قرارداد از سوی شرکت)نافذ است.
بند: 3/3این قرار داد در  4ماده  15بند  3تبصره و  2صفحه در  2نسخه تنظیم گردیده است و هر نسخه حکم واحد را دارا میباشد.
ماده- 4نحوه پرداخت  :کلیه پرداخت و تسویه حساب بر اساس قیمت اعالم شده در سیستم و پس از کسر مبلغ کامزد اعالم شده خواهد بود.
تبصره : 1همکار هر هفته یکبار باید نسبت به تسویه حسا ب خرید های خود اقدام نموده و سند پرداخت را به امور مالی شرکت تحویل نمایند در غیر این صورت
بصورت اتوماتیک مسدود و شرکت میتواند از محل ضمانت حسن انجام کار نسبت به تسویه بدهی همکار اقدام نماید و قرارداد مذکور را بصورت یک طرفه فسخ
نماید وهمکار حق هرگونه اعتراض را از خود سلب مینماید.
تبصره : 2درصورت اجرای کامل قرارداد نحوه پرداخت حسن انجام کار سقف اعتبار همکار را افزایش خواهد داد.

مدیرعامل جاودان گشت

مدیرعامل آژانس
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مهر وامضاء

