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 مقدمه  .1

 CAPITAL V NETWORK LIMITEDتوسط  evoda.net  تی استفاده از وب سا ای نظارت بربر EVODAاستفاده از  طی شرا

("EVODA")  .قرار داده شده است 

 تاریخ ورود به قرارداد  .2

استفاده از خدمات موجود   ی آن الزم االجرا خواهد بود. برا طی و با تمام شرا xx xx   ،2020 تاریخ از EVODAاستفاده از  طی شرا

  . ارائه دهندهدی موافقت کن  نجای ذکر شده در ا ط ی شرا هی با کل دی کننده"( با نی مشاغل و بازرگانان  )"تأم برای evoda.netدر 

 متعهد باشد.  EVODAاده از استف طی به شرا evoda.netاز خدمات در  ک ی استفاده از هر  نگامکه در ه ردی پذ یم )تامین کننده(

 EVODA.NETخدمات در   .3

EVODA  به صاحبان کسب و کار که از قصد داردevoda.net کمک کند تا محصوالت و   ( )"ارائه دهنده" استفاده می کنند

بالقوه  موجود و یا  انی دهد ، به مشتر یارائه م evoda.net قی که از طر یاب ی و بازار غی خدمات تبل  قی خدمات خود را از طر

 ارائه دهند. 

 تعاریف  .4

درصد تخفیف : به درصد تخفیف ثابت پیشنهاد شده از سمت "ارایه دهنده" برای خدمات و کاالهای خود کفته می شود که به  

 قرار می گیرد.  evoda.netصورت بلیت و یا بن تخفیف بر روی وبسایت  

 درصد ارایه می دهد.  90فته می شود که تخفیف باالی  ( : به بلیت تخفیف داری گ Dream Ticketبلیت رویایی)

یک باشگاه مشتریان می باشد که عالوه بر اعضای باشگاه، خدماتی نیز به صاحبان کسب    EVODA  :EVODAباشگاه مشتریان 

 و کار ارایه می دهد. 

 می شود. درصد گفته  50( : به بلیت تخفیف دار با تخفیف بیشتر از  Golden Ticketبلیت طالیی )

قرار می دهد.    EVODAخدمات و یا کاالیی را با  تخفیف بر روی  : به صاحبان کسب و کاری که  یا تامین کننده ارایه دهنده

 استفاده کند.   evoda.netارایه دهنده قادر خواهد بود از حساب کار بری مخصوص ارایه دهدنگان روی 

 عضویت  .5

  لی می آدرس ا کی شود خواه  یفعال استفاده م کاری  لی می ائه دهد که به عنوان آدرس ابه روز ار لی می آدرس ا ک ی  دی دهنده با ارائه

، ارائه دهنده ملزم به ارسال شناسه ثبت نام   یحساب کاربر   کی  جاد ی باشد. پس از انجام مراحل ثبت نام با ا بیزینسی ای  ی شخص

 پنل خود را فعال کند.  EVODA دیی تأ پس ازاست تا  info@evoda.netخود به آدرس 

 حقوق و تعهدات ارائه دهنده  .6

  ش ی رای و ای خاص خود را دارد و امکان افزودن  اربریل کن پ   evoda.netبر روی   خود ی ها تی فعالبرای ارائه دهنده  (1

به اطالعات   ی دسترسقادر می سازد تا ارائه دهنده را  پنل کاربری کند.  یرا فراهم م فی تخف یها ط ی خدمات مشمول بل

 حساب خود است.   در تهای فعال  نگونهی داشته باشد. ارائه دهنده تنها مسئول ا فی تخف یها  طی بلان داری به خر وطمرب 

، دارنده حساب مجاز   در زمان استفاده  طی بل خریدار نیی در مورد روش تع و مشکل  در صورت بروز هرگونه اختالف (2

 شود.  ی محسوب ماستفاده    طی ارائه شده است ،  کاربر واجد شرا EVODAحساب به  جادی که در هنگام ا لی می آدرس ا

درستی  ارائه دهنده است. ارائه دهنده موظف است از   تی ارائه شده توسط ارائه دهنده تحت مسئول یاطالعات و محتوا  هی کل (3

پخش   یشده ا  یخدمات منقض  ای  طی بل چی کند تا ه یها را بررس ط ی حاصل کند و همه بل نانی اطم ف ی تخف ی ها طی بل اطالعات 

 نشود. 



  یاعضا  ای  داری کنند که فقط خر دیی کرده و تأ یبررس پنل کاربری خود  ق ی ارائه دهندگان موظفند اطالعات کاربر را از طر (4

  ت ی صالح  عدمبر  لی ، دل این قاعده هرگونه استفاده خالف ص ی شوند. تشخ  یبهره مند م ف ی از تخف یخانواده و   کی درجه 

 گزارش  کند.  EVODAرا به  تخلف  نی اباید ارائه دهنده در اسرع وقت  تخفیف به فرد است. ارایه ی 

از   و یا پنل کاربری  ق ی ، ارائه دهنده از طر EVODAاستفاده از  طی مطابق با شرا ف ی تخف طی پس از اتمام استفاده از بل (5

 کند.  ی مطلع م طی استفاده از بلموفقیت آمیزرا در مورد اتمام  EVODAتلفن ،  ای  لی می ا ق ی طر

  یها  تی فعالتوقف    ای انحالل شرکت  ای ، نام ، لغو خدمات   (Logoنماد شرکت)، تلفنآدرس ، شماره  ریی در صورت تغ (6

 را مطلع سازد.  EVODA دی ، ارائه دهنده با ی لی ارائه دهنده به هر دل

روی   خدمات و محصوالت خود   یاست که برا  ی گری د ی ، عکس و هر محتوا توضیحاتارائه دهنده مسئول هرگونه  (7

evoda.net جهت ،   نی از ا انکاربر تی و شکا  تی دهد. در صورت عدم رضا ی ارائه مEVODA   مجاز است خدمات

 را کامالً ببندد.  ارایه دهندهحساب  ای مربوط به ارائه دهنده را حذف کند 
 است.  evoda.netکاربران   ری سا نی خود و همچن   و روند معامالتها  ی مشتر با ارائه دهنده تنها مسئول ارتباطات (8

 

 

 EVODAحقوق و تعهدات  .7

را   ییطال  یها  طی تواند بل یم نی همچن  EVODA  ،EVODAاستفاده از  ط ی شرا نی مندرج در ا ط ی عالوه بر تمام شرا (1

هستند ، ارائه   EVODA  تی که قبال عضو باشگاه عضو یافراد  ا ی ٪ 20باالتر از   فی که نرخ تخف یارائه دهندگان  یبرا

 دهد.
به  را  خدمات یا کاالیی( ماه ،  1)  کی  حد اکثر   ( روز  تا1)  کی از  یزمان  ت ی محدود نیی توانند با تع یارائه دهندگان م (2

گیری بلیت  قرار  خی حالت از تار نی در ا فی . دوره تخفارایه دهندباالتر  فی با نرخ تخف Golden Tickets عنوان

 شود.  ی شروع م طالیی
بهره مند شوند   فی توانند از تخف ی را که م یان ی حداکثر مشتر،  یی طال ت ی مشمول بل یکاال  ای ارائه دهندگان خدمات  (3

 ٪ باشد. 50 ری ز  فی تخف نکه ی باشد ، مگر ا ییطال ط ی ممکن است مشمول بل ییکاال  ای کنند. هرگونه خدمات  یم نیی تع

4) EVODA  خدمات    ای از محصوالت  یبرخ برای  ف ی ٪ تخف90از   شی ب  بارا  رویایی ی ها تی بلدر هر فصل ممکن است

 :   شود که یاعمال م یارائه دهندگان  ی فقط برا  فی تخف نی کند. ا نیی ارائه دهندگان تع
A)   را ارایه دهند 40درصد تخفیف حداقل % 

B)  خود عضو باشگاه مستریانEVODA   باشند 

5) EVODA  ل ی دال ای  ی بروزرسان  دلیلارائه دهنده به  دادن بهبدون اطالع  که  دارد  یخود محفوظ م ی برارا حق این  

انجام شده   راتیی دهد. تغ ریی تغ ای حذف  یقی را در هر زمان و به هر طر evoda.netارائه شده در  ی ، محتوا گری د

خود   دی ازدب  نی کند در اول یشود و ارائه دهنده موافقت م ی از لحظه پخش اعمال م evoda.netدر  EVODAتوسط 

صفحه منتشر    نی در ا EVODAاستفاده از   طی شرا نی در ا ریی . هرگونه تغردی پخش شده را بپذ ریی ، هر تغ ریی پس از تغ

 . خواهد شد و از لحظه انتشار آن الزم االجرا خواهد بود 
6) EVODA به  یدارد که دسترس  یخود محفوظ م ی حق را برا نی اevoda.net  کامل محدود کند.  ای  یرا به طور جزئ 

 موارد سوء استفاده و لغو همکاری .8
حق    EVODAکند ،  ینم یرا بررس  evoda.netکاربران در   ای پخش شده توسط ارائه دهنده  ی محتوا EVODAاگرچه  (1

محتوا  ریی تغ ای و /    قی حق لغو ، تعل  EVODAداند.  ی خود محفوظ م ی برا یحذف مطالب را بدون اطالع قبل  ای  شی رای و

، در صورت   تی بدون محدود وو بدون تعهد    زمان را در هر  طی پرداخت هرگونه مبلغ بل ای از آن ،  ی هر بخش ای ، 

خالف منافع   بر  یرقانون ی اقدام غ ای  گرانی د  یو استفاده از داده ها ی ، دسترس ی تقلب ، جعل اطالعات ، نقص فن  اقدام به 

  یخود محفوظ نگه م ی حق خود را برااین   EVODA ددار یخود محفوظ نگه م یرا برا  .EVODA به افترا  ای  یتجار

 در آورد.  قی به حالت تعل ای حساب ارائه دهنده را فسخ کند  که  ددار
  ی توافق ها هی شرکت ممنوع است و منجر به فسخ کل  درحساب  ک ی از  شی ب  داشتن ای خودکار   لهی استفاده از هر وس (2

 شود.  ی حساب ها م  لی قب  نی دارنده ا
  جی ناپسند ، ترو به هر صورت ای  ت ی ، آزار و اذ دی ، تهد زی ، افترا آم زی آم نی توه یکند محتوا  یارائه دهنده موافقت م (3

 که نامناسب است   ی گری د یهر محتوا  ای مقررات باشد.  ای قانون   ری که مغا یی، محتوا یرقانون ی غ یها تی فعال ای  ضی تبع
 ارسال نکند ای شود. را پخش  ینادرست تلق EVODA ای ارائه دهندگان ، کاربران  ری تواند توسط سا یم ای 

 



 ی معنو ت یحقوق مالک .9
حق چاپ ، عالئم   هی ، شامل کل  ی ، فناور ی، دانش فن  ی، از جمله اسرار تجار  evoda.netحقوق خدمات ارائه شده در  هی کل

شرکای دارای مجوز    ای  EVODA اری ، صرفاً و منحصراً در اخت  یمعنو  تی حقوق مالک  ری ، حق ثبت اختراع و سا یتجار

EVODA  کند که   یم دیی فهمد و تأ ی داشت. ارائه دهنده م دنخواه موارد نی از ا کی  چی در ه یحق چی . ارائه دهنده همی باشد

  یم ی تلق EVODAبه عنوان اطالعات محرمانه   evoda.net ق ی خدمات ، مطالب و هرگونه اطالعات ارائه شده از طر

  تی ، منافع مالک یجزئ   ای به طور کامل   EVODAشود که    یتصور نم EVODAاستفاده از   طی از شرا کی  چی هدر شود. 

، حذف ، گسترش ، افزودن ،   ری ، اصالح ، تکث  عی ، توز یکند کپ  یموافقت م. ارائه دهنده می دهد ارایه دهندهرا به   ماتخد

  یبهره بردار و  مشتق شده یکارها جاد ی اجرا ، پخش ، ا ای  شی فروش ، نما  ای انتشار ، ترجمه ، مجوز ، مشارکت در انتقال 

  یکند که راه حل ها یفقت مممنوع است. ارائه دهنده موا  داً ی اک آثاراز کی از هر  یزئ ج  ای به طور کامل  ق ی به هر طر

EVODA  استفاده از   ط ی نقض شرا ی براEVODA  عادالنه   یها هی تسو  ری سا ای  ی اجبار  هنجارهای قی ممکن است از طر

 باشد. 

 ت ی مسئول ی ها ت یمحدود .10
1) EVODA دهد که   ینم ین ی تضم چی هevoda.net  یباعث خراب که هرگز عنصر مضر است  ای  یفن   نقصفاقد هرگونه  

خارج از کنترل    ای در داخل  ی طی شرا نی وجود چن  ل ی کند که به دل ی نخواهد شد. ارائه دهنده اذعان م ی دسترس توقف  ای 

EVODA  به  ی، دسترسevoda.net ابدی خاتمه   ای  دی درآ  قی تعل التممکن است قطع شود ، به ح . 

2) EVODA به   یدسترس شدنمسدود  ای  یکل ای  ی جزئ  ت ی در قبال محدود یت ی مسئول چی هevoda.net  در دسترس نبودن   ای

evoda.net شود که به   یو متعهد م  رفته ی و زمان ، نخواهد داشت. ارائه دهنده پذ خی ، صرف نظر از تار یلی به هر دل

 نخواهد داشت.   یدرخواست  EVODAاز  لی دال نی ا

3) EVODA مرتبط با   ای از  یناش یهی تنب  ای  ی امدی ، خاص ، پ  ی ، حادثه ا  می رمستقی در قبال خسارات غ یت ی مسئول چگاهی ، ه

در دسترس   ای   یخدمات قابل دسترس ای اطالعات ، محصوالت  ر ی ها و سا هی ان ی ، محتوا ، ب  ت ی استفاده ارائه دهنده از سا

 داشت. نخواهد  evoda.net  قی از طر

4) EVODA ی صر له ی وس نی بد ً شخص ثالث   ی ها ت ی عملکرد در وب سا ای در مورد هرگونه محتوا  تی از هرگونه شکا حا

ارائه شده در   یوندهای پ  قی شخص ثالث از طر یها  تی به وب سا یدسترسمسیولیت کند.  ی م سلب مسیولیت

evoda.net کاربر است.  ای کننده  نی به عهده خود تأم 

 حل اختالف  .11
به  برگشت  رقابلی غ ت ی با رضا انگلستان  نی تحت قوان  EVODAاستفاده از  طی در رابطه با شرا ای از  یاختالفات ناش

 شود.  ی لندن اداره م ی دادگاه ها یانحصار  ت ی صالح

 کل تفاهم نامه  .12
اثر   یدر چارچوب عدم اعتبار ب  آن شرطفاقد اعتبار باشد ، فقط  EVODAاستفاده از   طی از مفاد شرا ک ی اگر هر  (1

 غلبه نخواهد کرد.  EVODAاستفاده از  طی مقررات شرا ری سا  ای مقرره  ماندهی بطالن بر قسمت باق نی خواهد بود و ا

چشم   ی کند ، به معنا یشده خود استفاده نم م ی کامل از حقوق تنظ ای  یبه طور جزئ  EVODAکه   تی واقع نی ا (2

 . ستی از حقوق خود ن   EVODAیپوش
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