
 بسمه تعالي

 ي مشتركين خطوط خدماتيتعهدنامه

هاي ، سرشماره٩٢ماه سال ي شركت ارتباطات سيار ايران از اول ارديبهشترساند طبق ابالغيهكاربر گرامي، بدين وسيله به استحضار مي
 شوند.بندي ميي خدماتي و تبليغاتي به شرح ذيل دستهارسال پيامك به دو شاخه

ي كاري هايي با محتواي خدماتي، مشخص و در محدودههايي است كه پيامكها، دفاتر و سازمانمتعلق به شركتهاي خدماتي شماره
رساني كنند و محتواي آن اطالعاند، ارسال ميها را دادهشده كه خود درخواست دريافت اين پيامكهمان مجموعه براي مخاطباني شناخته

 ناخته شده است.ي خدمات به افراد داوطلب و شو ارائه
هرگونه ارسال پيامك كه بدون رضايت صاحب تلفن همراه و بدون اطالع ايشان صورت گيرد، پيامك تبليغاتي محسوب شده و ارسال 

 پذير نيست.اند، امكانها را دادهها براي مخاطباني كه درخواست عدم دريافت اين پيامكگونه پياماين

 .باشدي خدماتي، به صورت ماهيانه و يا زيرنويس در هر پيام به مخاطبان مييافت پيامك از سرشمارهشركت موظف به ارسال راهنماي عدم در

گونه ي اختصاص يافته، مشترك مبادرت به ارسال پيام تبليغاتي نمايد، شركت مگفا بدون هيچچنانچه بر خالف اين تعهدنامه و با سرشماره
تعليق سرويس كاربر خواهد بود. هرگونه آثار حقوقي، كيفري و خسارات و ضرر و زيان اعم از اعالن و اخطار قبلي مجاز و مخير به قطع و 

ي مسئوليت كاربر خواهد مادي و معنوي كه توسط اشخاص ذينفع (شركت مگفا، اپراتور و ساير اشخاص ثالث) مطرح گردد، در حيطه
 بود.

ريال به    گونه قيد و شرط به ارزش ته بدون هيچكاربر با امضاي اين تعهدنامه و توديع حداكثر بيست فقره سف
مورخ    هاي زير، ضمن اعالم پايبندي به عموم تعهدات قراردادي خود مندرج در قرارداد/فاكتور شماره شماره

نمايد كه به تشخيص خود اختيار كامل با حق توكيل غير ولو به تكرار، به شركت مگفا اختيار تام و تمام اعطا مي   
خود يا اشخاص ثالث) وارده اعم از مادي و معنوي از محل ضمانت فوق اقدام  -جبران ضرر و زيان (مستقيم يا غير مستقيم نسبت به 

نمايد كه مسئوليت وي در قبال تخلف مزبور كه شركت مگفا نمايد. كاربر در كمال آزادي و با اختيار و اراده كامل اعالم و تضمين مي
حدود به تضمين مزبور نبوده و در هر حال و شرايط در برابر ادعاي هر شخص ذينفع (شركت مگفا، مرجع تشخيص آن خواهد بود، م

 نمايد.اپراتور و ساير اشخاص ثالث) مسئوليت خواهد داشت و با امضا و تصديق اين تعهدنامه، از شركت مگفا سلب تعهد مي
دنامه، ضمانت فوق (سفته) با دريافت رسيد كتبي به صادر كننده يا ي قرارداد و در صورت احراز عدم تخلف از شرايط اين تعهدر خاتمه

 ي قانوني وي مسترد خواهد شد.نماينده
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 محل امضا و اثر انگشت كاربر/مهر شركت


