
تعهدنامه ارسال پیامک انبوه

امضا و مهر شرکت:

تاریخ:

 ۱- خريدار نبايد نسبت به ارسال پيام هاي تجاري ناخواسته بدون رضايت قبلي كاربران انتهايي اقدام كند و مسئوليت ارسال هرگونه

 پيام تجاري براي كاربران بدون رضايت قبلي آنها به عهده خريدار مي باشد.

 ۲- خریدار در ارسال پیام های تجاری نباید از Headerهای فریبنده جهت مخفی نمودن هویت فرستنده استفاده نماید و همچنین

 نباید از عناوین موضوعی اشتباه یا گمراه کننده استفاده نماید.

نماید، خریدار گیرندگان، جریمه هایی پیش بینی  ناخواسته در صورت عدم رضایت  پیام های  برای فرستندگان  قانون   ۳- چنانچه 

 متعهد به پرداخت جریمه ها در صورت نقص قانون می باشد.

۴- خریدار باید محدودیت های شبکه و SMS Center را در ارائه سرویس ها در نظر بگیرد.

 ۵- مسئولیت متن و محتوای پیام های ارسالی، به عهده خریدار می باشد و خریدار، فروشنده را از هرگونه ادعا و شکایتی دراین ارتباط

مصون و مبری می دارد.

 ۶- درصورتی که به علت بروز مشکالت یا شرایط بحرانی، فروشنده مجبور به وضع محدودیت هایی در زمان بندی انتقال SMSهای

مربوط به خریدار شود، خریدار ضمن پذیرش شرایط بروز یافته، موظف به رعایت زمان بندی مذکور می باشد.

۷ - خریدار موظف به تسویه حساب کامل با فروشنده می باشد.

 ۸- فروشنده حق دارد در صورت لزوم و یا بنابه درخواست مراجع قانونی و بازرسی مطابق ضوابط آشکار نمودن پیام ها و مسدود

 نمودن آنها قبل از ارسال به کاربران اقدام نماید.

۹- محتوای پیام ارسالی می بایست با هر یک از اصول پنج گانه زیر مطابقت داشته باشد.

 اینجانب ......................................... به نمایندگی از ....................................................... اعالم می دارم کلیه ضوابط و مقررات

فوق را مطالعه کرده و نسبت به اجرای کلیه موارد و بندهای آن متعهد می باشم. ضمن اینکه حق هرگونه ادعا و اعتراض دراین

از اثر استفاده نادرست  از هرگونه ادعا و شکایتی که در  از خود سلب و ساقط می نمایم. بدیهی است شرکت مگفا  را    خصوص 

سرویس های مورد اشاره از سوی این شرکت مطرح گردد، مصون و مبری می باشد.

الف - با اصول و مبانی دین اسالم و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مغایرت نداشته و در تضاد نباشد.

ب - باعث تشویش اذهان عمومی نگردد.

پ - مخل نظم و آرامش حاکم بر جامعه نباشد.

ت - به اخالق حسنه حاکم بر جامعه آسیب نرساند.

ج- با سیاست های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور مغایرت نداشته باشد.
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