شرایط استفاده از EVODA

 .1مقدمه
شرایط استفاده از  EVODAبرای نظارت بر استفاده از وب سایت  evoda.netتوسط CAPITAL V NETWORK LIMITED
)" ("EVODAقرار داده شده است.
 .2تاریخ ورود به قرارداد
شرایط استفاده از  EVODAازتاریخ  2020 ،xx xxو با تمام شرایط آن الزم االجرا خواهد بود .برای استفاده از خدمات موجود
در  evoda.netبرای مشاغل و بازرگانان ("تأمین کننده") باید با کلیه شرایط ذکر شده در اینجا موافقت کنید .ارائه دهنده
(تامین کننده) می پذیرد که در هنگام استفاده از هر یک از خدمات در  evoda.netبه شرایط استفاده از  EVODAمتعهد باشد.
 .3خدمات در EVODA.NET
 EVODAقصد دارد به صاحبان کسب و کار که از  evoda.netاستفاده می کنند ("ارائه دهنده") کمک کند تا محصوالت و
خدمات خود را از طریق خدمات تبلیغ و بازاریابی که از طریق  evoda.netارائه می دهد  ،به مشتریان موجود و یا بالقوه
ارائه دهند.
 .4تعاریف
درصد تخفیف  :به درصد تخفیف ثابت پیشنهاد شده از سمت "ارایه دهنده" برای خدمات و کاالهای خود کفته می شود که به
صورت بلیت و یا بن تخفیف بر روی وبسایت  evoda.netقرار می گیرد.
بلیت رویایی(  : )Dream Ticketبه بلیت تخفیف داری گفته می شود که تخفیف باالی  90درصد ارایه می دهد.
باشگاه مشتریان  EVODA : EVODAیک باشگاه مشتریان می باشد که عالوه بر اعضای باشگاه ،خدماتی نیز به صاحبان کسب
و کار ارایه می دهد.
بلیت طالیی ( : )Golden Ticketبه بلیت تخفیف دار با تخفیف بیشتر از  50درصد گفته می شود.
ارایه دهنده یا تامین کننده  :به صاحبان کسب و کاری که خدمات و یا کاالیی را با تخفیف بر روی  EVODAقرار می دهد.
ارایه دهنده قادر خواهد بود از حساب کار بری مخصوص ارایه دهدنگان روی  evoda.netاستفاده کند.
 .5عضویت
ارائه دهنده باید یک آدرس ایمیل به روز ارائه دهد که به عنوان آدرس ایمیل کاری فعال استفاده می شود خواه یک آدرس ایمیل
شخصی یا بیزینسی باشد .پس از انجام مراحل ثبت نام با ایجاد یک حساب کاربری  ،ارائه دهنده ملزم به ارسال شناسه ثبت نام
خود به آدرس  info@evoda.netاست تا پس از تأیید  EVODAپنل خود را فعال کند.
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حقوق و تعهدات ارائه دهنده
ارائه دهنده برای فعالیت های خود بر روی  evoda.netپنل کاربری خاص خود را دارد و امکان افزودن یا ویرایش
خدمات مشمول بلیط های تخفیف را فراهم می کند .پنل کاربری ارائه دهنده را قادر می سازد تا دسترسی به اطالعات
مربوط به خریداران بلیط های تخفیف داشته باشد .ارائه دهنده تنها مسئول اینگونه فعالیتها در حساب خود است.
در صورت بروز هرگونه اختالف و مشکل در مورد روش تعیین خریدار بلیط در زمان استفاده  ،دارنده حساب مجاز
آدرس ایمیل که در هنگام ایجاد حساب به  EVODAارائه شده است  ،کاربر واجد شرایط استفاده محسوب می شود.
کلیه اطالعات و محتوای ارائه شده توسط ارائه دهنده تحت مسئولیت ارائه دهنده است .ارائه دهنده موظف است از درستی
اطالعات بلیط های تخفیف اطمینان حاصل کند و همه بلیط ها را بررسی کند تا هیچ بلیط یا خدمات منقضی شده ای پخش
نشود.
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ارائه دهندگان موظفند اطالعات کاربر را از طریق پنل کاربری خود بررسی کرده و تأیید کنند که فقط خریدار یا اعضای
درجه یک خانواده وی از تخفیف بهره مند می شوند .تشخیص هرگونه استفاده خالف این قاعده  ،دلیل بر عدم صالحیت
ارایه ی تخفیف به فرد است .ارائه دهنده در اسرع وقت باید این تخلف را به  EVODAگزارش کند.
پس از اتمام استفاده از بلیط تخفیف مطابق با شرایط استفاده از  ، EVODAارائه دهنده از طریق پنل کاربری و یا از
طریق ایمیل یا تلفن  EVODA ،را در مورد اتمام موفقیت آمیزاستفاده از بلیط مطلع می کند.
در صورت تغییر آدرس  ،شماره تلفن ،نماد شرکت( ، )Logoنام  ،لغو خدمات یا انحالل شرکت یا توقف فعالیت های
ارائه دهنده به هر دلیلی  ،ارائه دهنده باید  EVODAرا مطلع سازد.
ارائه دهنده مسئول هرگونه توضیحات  ،عکس و هر محتوای دیگری است که برای خدمات و محصوالت خود روی
 evoda.netارائه می دهد .در صورت عدم رضایت و شکایت کاربران از این جهت  EVODA ،مجاز است خدمات
مربوط به ارائه دهنده را حذف کند یا حساب ارایه دهنده را کامالً ببندد.
ارائه دهنده تنها مسئول ارتباطات با مشتری ها و روند معامالت خود و همچنین سایر کاربران  evoda.netاست.

 .7حقوق و تعهدات EVODA
 )1عالوه بر تمام شرایط مندرج در این شرایط استفاده از  EVODA ،EVODAهمچنین می تواند بلیط های طالیی را
برای ارائه دهندگانی که نرخ تخفیف باالتر از  ٪20یا افرادی که قبال عضو باشگاه عضویت  EVODAهستند  ،ارائه
دهد.
 )2ارائه دهندگان می توانند با تعیین محدودیت زمانی از یک ( )1روز تا حد اکثر یک ( )1ماه  ،خدمات یا کاالیی را به
عنوان  Golden Ticketsبا نرخ تخفیف باالتر ارایه دهند .دوره تخفیف در این حالت از تاریخ قرار گیری بلیت
طالیی شروع می شود.
 )3ارائه دهندگان خدمات یا کاالی مشمول بلیت طالیی  ،حداکثر مشتریانی را که می توانند از تخفیف بهره مند شوند
تعیین می کنند .هرگونه خدمات یا کاالیی ممکن است مشمول بلیط طالیی باشد  ،مگر اینکه تخفیف زیر  ٪50باشد.
 EVODA )4ممکن است در هر فصل بلیت های رویایی را با بیش از  ٪90تخفیف برای برخی از محصوالت یا خدمات
ارائه دهندگان تعیین کند .این تخفیف فقط برای ارائه دهندگانی اعمال می شود که :
 )Aدرصد تخفیف حداقل  %40را ارایه دهند
 )Bخود عضو باشگاه مستریان  EVODAباشند
 EVODA )5این حق را برای خود محفوظ می دارد که بدون اطالع دادن به ارائه دهنده به دلیل بروزرسانی یا دالیل
دیگر  ،محتوای ارائه شده در  evoda.netرا در هر زمان و به هر طریقی حذف یا تغییر دهد .تغییرات انجام شده
توسط  EVODAدر  evoda.netاز لحظه پخش اعمال می شود و ارائه دهنده موافقت می کند در اولین بازدید خود
پس از تغییر  ،هر تغییر پخش شده را بپذیرد .هرگونه تغییر در این شرایط استفاده از  EVODAدر این صفحه منتشر
خواهد شد و از لحظه انتشار آن الزم االجرا خواهد بود.
 EVODA )6این حق را برای خود محفوظ می دارد که دسترسی به  evoda.netرا به طور جزئی یا کامل محدود کند.
 .8موارد سوء استفاده و لغو همکاری
 )1اگرچه  EVODAمحتوای پخش شده توسط ارائه دهنده یا کاربران در  evoda.netرا بررسی نمی کند  EVODA ،حق
ویرایش یا حذف مطالب را بدون اطالع قبلی برای خود محفوظ می داند EVODA .حق لغو  ،تعلیق و  /یا تغییر محتوا
 ،یا هر بخشی از آن  ،یا پرداخت هرگونه مبلغ بلیط را در هر زمان و بدون تعهد و بدون محدودیت  ،در صورت
اقدام به تقلب  ،جعل اطالعات  ،نقص فنی  ،دسترسی و استفاده از داده های دیگران یا اقدام غیرقانونی بر خالف منافع
تجاری یا افترا به  EVODA.را برای خود محفوظ نگه می دارد  EVODAاین حق خود را برای خود محفوظ نگه می
دارد که حساب ارائه دهنده را فسخ کند یا به حالت تعلیق در آورد.
 )2استفاده از هر وسیله خودکار یا داشتن بیش از یک حساب در شرکت ممنوع است و منجر به فسخ کلیه توافق های
دارنده این قبیل حساب ها می شود.
 )3ارائه دهنده موافقت می کند محتوای توهین آمیز  ،افترا آمیز  ،تهدید  ،آزار و اذیت یابه هر صورت ناپسند  ،ترویج
تبعیض یا فعالیت های غیرقانونی  ،محتوایی که مغایر قانون یا مقررات باشد .یا هر محتوای دیگری که نامناسب است
یا می تواند توسط سایر ارائه دهندگان  ،کاربران یا  EVODAنادرست تلقی شود .را پخش یا ارسال نکند
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حقوق مالکیت معنوی
کلیه حقوق خدمات ارائه شده در  ، evoda.netاز جمله اسرار تجاری  ،دانش فنی  ،فناوری  ،شامل کلیه حق چاپ  ،عالئم
تجاری  ،حق ثبت اختراع و سایر حقوق مالکیت معنوی  ،صرفا ً و منحصرا ً در اختیار  EVODAیا شرکای دارای مجوز
 EVODAمی باشد .ارائه دهنده هیچ حقی در هیچ یک از این موارد نخواهد داشت .ارائه دهنده می فهمد و تأیید می کند که
خدمات  ،مطالب و هرگونه اطالعات ارائه شده از طریق  evoda.netبه عنوان اطالعات محرمانه  EVODAتلقی می
شود .در هیچ یک از شرایط استفاده از  EVODAتصور نمی شود که  EVODAبه طور کامل یا جزئی  ،منافع مالکیت
خدمات را به ارایه دهنده می دهد .ارائه دهنده موافقت می کند کپی  ،توزیع  ،اصالح  ،تکثیر  ،حذف  ،گسترش  ،افزودن ،
انتشار  ،ترجمه  ،مجوز  ،مشارکت در انتقال یا فروش  ،نمایش یا اجرا  ،پخش  ،ایجاد کارهای مشتق شده و بهره برداری
به هر طریق به طور کامل یا جزئی از هر یک ازآثار اکیدا ً ممنوع است .ارائه دهنده موافقت می کند که راه حل های
 EVODAبرای نقض شرایط استفاده از  EVODAممکن است از طریق هنجارهای اجباری یا سایر تسویه های عادالنه
باشد.
محدودیت های مسئولیت
 EVODA )1هیچ تضمینی نمی دهد که  evoda.netفاقد هرگونه نقص فنی یا عنصر مضر است که هرگز باعث خرابی
یا توقف دسترسی نخواهد شد .ارائه دهنده اذعان می کند که به دلیل وجود چنین شرایطی در داخل یا خارج از کنترل
 ، EVODAدسترسی به  evoda.netممکن است قطع شود  ،به حالت تعلیق درآید یا خاتمه یابد.
 EVODA )2هیچ مسئولیتی در قبال محدودیت جزئی یا کلی یا مسدود شدن دسترسی به  evoda.netیا در دسترس نبودن
 evoda.netبه هر دلیلی  ،صرف نظر از تاریخ و زمان  ،نخواهد داشت .ارائه دهنده پذیرفته و متعهد می شود که به
این دالیل از  EVODAدرخواستی نخواهد داشت.
 ، EVODA )3هیچگاه مسئولیتی در قبال خسارات غیرمستقیم  ،حادثه ای  ،خاص  ،پیامدی یا تنبیهی ناشی از یا مرتبط با
استفاده ارائه دهنده از سایت  ،محتوا  ،بیانیه ها و سایر اطالعات  ،محصوالت یا خدمات قابل دسترسی یا در دسترس
از طریق  evoda.netنخواهد داشت.
 EVODA )4بدین وسیله صریحا ً از هرگونه شکایت در مورد هرگونه محتوا یا عملکرد در وب سایت های شخص ثالث
سلب مسیولیت می کند .مسیولیت دسترسی به وب سایت های شخص ثالث از طریق پیوندهای ارائه شده در
 evoda.netبه عهده خود تأمین کننده یا کاربر است.
حل اختالف
اختالفات ناشی از یا در رابطه با شرایط استفاده از  EVODAتحت قوانین انگلستان با رضایت غیرقابل برگشت به
صالحیت انحصاری دادگاه های لندن اداره می شود.
کل تفاهم نامه
 )1اگر هر یک از مفاد شرایط استفاده از  EVODAفاقد اعتبار باشد  ،فقط آن شرط در چارچوب عدم اعتبار بی اثر
خواهد بود و این بطالن بر قسمت باقیمانده مقرره یا سایر مقررات شرایط استفاده از  EVODAغلبه نخواهد کرد.
 )2این واقعیت که  EVODAبه طور جزئی یا کامل از حقوق تنظیم شده خود استفاده نمی کند  ،به معنای چشم
پوشی  EVODAاز حقوق خود نیست.

)CAPITAL V NETWORK LIMITED (EVODA
Address: 96 Kensington High Street, London, England, W8 4SG
info@evoda.net
support@evoda.net

E-mail:

