
 یقرارداد خدمات تبلیغات اینترنت

شرکتی که   ،("تبلیغاتی خدمات دهنده ارائه") []نام ارائه دهنده خدمات تبلیغاتی          :ما بین

 :تحت قوانین ]کشور[ تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مرکزی آن در آدرس ذیل قرار دارد

 []آدرس كامل شما

 آدرس در یشخصی که آدرس محل سکونت دائم و ،("مشتری") ]نام شركت شما[                 :و

 آن مرکزی دفتر و نماید می فعالیت و گردیده تاسیس[ کشور] قوانین تحت که شرکتی ای ددار قرار ذیل

 :دارد قرار ذیل آدرس در

 []آدرس كامل

 .گردد می محسوب معتبر [گردد ذكر تاریخ] خمنعقد و از تاری

 :نمایند قرارداد حاضر، طرفین به شرح ذیل توافق می  تعهدات و شروط با توجه به

 :شرح محتویات

سایت "، مالك و مجری سایت اینترنتی واقع در ]آدرس[ )"ارائه دهنده خدمات تبلیغاتی"الف( 

باشد که سایت تبلیغاتی، حاوی توضیحات نوشتاری و گرافیکی سایت های تبلیغ شده  ( می"تبلیغاتی

فوق متن به سایت تبلیغ شده، می باشد. با کلیك بروی این لینك، کاربر به سایت تبلیغ   لینكهمراه با 

 .شده دسترسی خواهد داشت

مالك و مجری سایت اینترنتی به آدرس ]آدرس اینترنتی[ و موضوع اخیر محتوای سایت  "مشتری"ب ( 

 :باشد تبلیغ شده به شرح ذیل می

 []توضیح

 یمواد تبلیغات -1



، ]تعداد[ روز "ارائه دهنده خدمات تبلیغاتی"به پذیرش مواد تبلیغاتی ارائه شده توسط  "مشتری"الف( 

نماید و چنین محصوالتی می بایست شرایط مقرر و ویژگیهای  پس از پذیرش این قرارداد موافقت می

 .ضمیمه شده در قرارداد را دارا باشند "الف"تبلیغات متحد الشکل مندرج در جدول 

اختیار تایید محتوای هر گونه مواد تبلیغاتی را که  ،"دهنده خدمات تبلیغاتی ارائه "نا به صالحدید ب   ( ب

عدم مطابقت با ویژگیهای  "دهنده خدمات ارائه" -1دهد، در صورتی خواهد داشت که  ارائه می "مشتری"

 "ده خدمات تبلیغاتیارائه دهن"به هر طریق برای  - 2مقرر در تبلیغات متحد الشکل را احراز نماید.

حاوی مطالب اشتباه و گمراه کننده و اطالعات غیر قانونی یا مطالب  - 3امکان اعتراض وجود داشته باشد.

 رمبتذل بوده باشد و یا به هر دلیلی که ارائه دهنده خدمات صالح بداند. اگ

 "مشتری"آگاه ساختن  را رد نماید، موظف به "مشتری"، مواد تبلیغاتی "ارائه دهنده خدمات تبلیغاتی"

دهنده خدمات تبلیغاتی حق اجتناب از آن را در صورتی دارا  می باشد. حتی بعد از پذیرش تبلیغات، ارائه

با  "ارائه دهنده خدمات تبلیغاتی"الذکر باشد.  می باشد که به درستی عمل نکرده یا بنا به دالیل فوق

را اعالم نکرده، یا حق اعتراض به آن در آینده را قراردادن تبلیغات بروی صفحه سایت خود، تایید خود 

 .نمی کند  فسخ

باشد که از تائید موادی که  ، حق فسخ قرارداد را در صورتی دارا می"ارائه دهنده خدمات تبلیغاتی"پ( 

ارائه می دهد منصرف شده و یا اصالً تایید ننموده باشد که در این حالت می بایست، هزینه  "مشتری"

حق  "مشتری"عودت دهد. قانوناً و مطابق قاعده انصاف،  "مشتری"پرداخت شده را به  های از قبل

را به جهت عدم قرار دادن و یا فسخ هر نوع تبلیغی،  "دهنده خدمات تبلیغاتی  ارائه"مطالبه خسارت علیه 

 .نخواهد داشت به غیر از استرداد هزینه های تبلیغات استفاده نشده

ارائه "یك بار ممکن است در مواد تبلیغاتی تغییراتی را ایجاد نماید که هر چند وقت  "مشتری"ت( 

، که بر "مشتری"، ملزم به تائید آنها می باشد. بابت تغییرات در مواد تبلیغاتی "دهنده خدمات تبلیغاتی 

مستحق اخذ هزینه در نرخ  "دهنده خدمات ارائه "گردد،  اعمال می "دهنده خدمات  ارائه"روی سایت 

مکلف به ارائه همه مواد تغییر یافته ای است که مایل به تلفیق  "مشتری"  امه شهریه ثابت می باشد.برن

می بایست ظرف ]تعداد[ روز پس از تایید تغییرات ارائه  "دهنده خدمات تبلیغاتی ارائه "دادن آنهاست. 

 .، آنها را اعمال نماید"مشتری"شده توسط 

با نرخ مقرر  "ب"، به ارائه فرمتهای تبلیغاتی مقرر در جدول نمایش "دهنده خدمات تبلیغاتی ارائه"ث( 

 .نماید در همان جدول، توافق می



 دخدمات الزم به تائی -2

به جهت  "مشتری"، تعهدی به تعداد کلیك های معین در صفحه "دهنده خدمات تبلیغاتی  ارائه"الف( 

 .ن، تضمین خاصی مقرر شده باشددرج تبلیغات نخواهد داشت، مگر آنکه به موجب توافق طرفی

، تالش های معقوالنه خویش را در امکان دسترسی و نمایش آن از "دهنده خدمات تبلیغاتی ارائه "ب( 

طریق شبکه گسترده جهانی )وب( به عمل خواهد آورد. در قبال از کار افتادن دوره ای وب سایت، 

مسئول  "دهنده خدمات ارائه "ز کنترل، آپ، اعمال غیر مترقبه و سایر اوضاع و احوال خارج ا بك

 .باشد نمی

از طریق  "مشتری"، در قبال پیگیری میزان دسترسی به سایت "دهنده خدمات تبلیغاتی  ارائه"پ( 

باشد و این اطالعات را از طریق پست الکترونیکی بر مبنای  تبلیغات درج شده در سایت، مسئول می

پذیرد و ممکن است از آن  ، محرمانه بودن این اطالعات را می"مشتری"ماهانه، می بایست گزارش نماید. 

اش استفاده نماید، اما حق افشاء آن به شخص ثالث را بدون  برای طرح های بازاریابی و تجارت داخلی

 .، نخواهد داشت"ارائه دهنده"موافقت 

 تنمایش تبلیغا -3

به اتخاذ همه تصمیمات و موضوعات بنا به صالحدید خویش، نسبت  "دهنده خدمات تبلیغاتی ارائه "

افزاری،  روی صفحه تبلیغاتی سایت، ابزارهای نرم "مشتری"ذیل، مجاز می باشد: نمایش تبلیغات 

افزاری، اجزاء سیستم، اقالم تبلیغاتی، نتایج موتورهای جستجوگر ، پارامترهای  پیکربندی و گزینش سخت

دهنده خدمات   ارائه"ه ساخت و عملیات سایت جستجو و سایر موضوعات اجرایی و عملیاتی مربوط ب

 ."تبلیغاتی

 هالزحم پرداخت حق -4

به پرداخت هزینه های تبلیغات مندرج ضمیمه شده در جدول  "مشتری"در ازای خدمات تبلیغاتی، 

های مالیاتی و فروش بر اساس هزینه های  موافقت می نماید. همچنین متعهد به پرداخت هزینه  ،"پ"

های تبلیغاتی، ماهانه، قبل و یا در اولین روز هر ماه در طول  پیش پرداخت هزینه  می باشد.  ذکر شده،

، هزینه های سود و سرویس دهی "ارائه دهنده خدمات تبلیغاتی"مدت قرارداد به عمل خواهد آمد. 

را حساب های ماهانه ای را که بر حسب باال ترین نرخ مجاز توسط قانون، متخلف به حساب می آیند 



ها در صورتی مسئولیت خواهد داشت  الوکاله های وصول و حق بابت هزینه "مشتری"مطالبه خواهد کرد. 

حق  "دهنده خدمات تبلیغاتی ارائه "وصول مبالغ به یك حساب، ضروری باشد.   که پیگیری تالش های

ت طوریکه حق جاری شناخته شود، را خواهد داش "مشتری"تعلیق خدمات تبلیغاتی تا زمانی که حساب 

 .فسخ قرارداد را به جهت غیر قانونی بودن هزینه تبلیغات، دارا می باشد

 تحقوق مالكی -5

، تمامی حقوق مالکیت موجود و مرتبط با سایت ها و سایر موارد مالکیتی "دهنده خدمات تبلیغاتی ارائه "

  ارائه"را احراز می کند. اعم از حق نسخه برداری، عالئم تجاری، رازهای تجارت و اطالعات محرمانه 

، سایر حقوق مرتبط با این قبیل موارد مالکیتی را اعطاء نخواهد کرد، مگر آنکه "دهنده خدمات

، مجوز غیر انحصاری در استفاده از مواد تبلیغاتی ارائه شده که شامل "دهنده خدمات  ارائه"به  "مشتری"

در طول مدت قرارداد،  "مشتری"خود به سایت  تجاری، حق نسخه برداری و هایپر لینك از سایت  عالئم

به حذف هایپرلینك و مواد تبلیغاتی ارائه  "ارائه دهنده خدمات"را اعطاء کرده باشد. با فسخ این قرارداد، 

 .نماید شده از سایت خود در مدت متعارف، توافق می

 تتضمینات و تعهدا -6

نماید که تبلیغات ارائه شده گمراه کننده و نادرست نبوده و حاوی  اعالم و تضمین می "مشتری"الف( 

مطالب نادرست، توهین آمیز، مضر و مبتذل نمی باشد و مطابق با همه قوانین حاکم بوده و ناقض حقوق 

ری، حقوق اخالقی گروه دیگری نیست و شامل ولی نه محدود به حقوق راجع به نسخه برداری، عالئم تجا

حق نامحدود و  "مشتری"باشد. بعالوه  و محرمانه، رازهای تجارت، امتیازنامه ها و سایر حقوق نمی

 .نماید انحصاری خویش در استفاده از تمامی مواد تبلیغاتی را تضمین و ارائه می

و یا استفاده آسان از ، خالی از ایراد بودن تبلیغات مندرج بروی سایت "دهنده خدمات تبلیغاتی  ارائه"ب( 

، بویژه همه "دهنده خدمات ارائه "نماید.  لینك هایپر تکست یا دسترسی به سایت را، تضمین نمی

تضمینات اظهار شده و ضمنی شامل، ولی نه محدود به قابلیت تجاری، تناسب با اهداف خاص، و عدم 

خواه به  "دهنده خدمات ائه ار"نماید. تحت هیچ شرایطی  نقض حقوق شخص ثالث را ،از خود سلب می

موجب قرارداد یا خارج از قرارداد )شامل کوتاهی( و یا به گونه ای دیگر، بابت خسارات غیرمستقیم، 

الوکاله(  اتفاقی )شامل حراج و یا سود از دست رفته، اطالعات گم شده ، اختالل تجارتی و یا حق

 .ا مطلع بوده باشدمسئولیتی نخواهد داشت، حتی اگر از قبل وی نسبت به آنه



 تپرداخت غرام -7

در قبال دعاوی، تهدیدات، مطالبات، پرداخت ها، اقدامات، منشأ عمل، مسئولیت ها، تعهدات  "مشتری" 

الوکاله، هزینه شهود، هزینه حل و فصل  و سایر موارد، شامل ولی نه محدود به هزینه های دادرسی، حق

 ضیم و ضررهای ناشی از نقهای مستقیم و غیرمستق دعاوی و سایر هزینه

، طرح کرده است و به گونه ای "دهنده خدمات تبلیغاتی ارائه "به  "مشتری"تضمینات و تعهداتی که 

دیگر، ناشی از نمایش تبلیغات بروی سایت می باشد، ارائه دهنده خدمات تبلیغاتی را بیمه کرده 

 .باشد متعهد به عدم تضرر می  و

 هحوادث غیر مترقب -8

، در قبال قصور یا تاخیر در ایفای تعهدات ذیل که به صورت مستقیم یا "ه دهنده خدمات تبلیغاتیارائ" 

غیر مستقیم مربوط به حوادث غیر مترقبه، سیل، بالیای طبیعی، اعمال تروریستی، اختالل یا قطع برق 

والی که خارج از در صنایع همگانی، خلل سیستم انتقال، نقص سرور، اعتصاب، تحریم یا سایر اوضاع و اح

 .کنترل وی باشد، مسئولیتی نخواهد داشت

 خفس -9

ارائه "، آن را تمام خواهد نمود. "ارائه دهنده"با ابالغ ]تعداد[ روزه، پیش از فسخ قرارداد به  "مشتری"

 به روزه ]دتعدا[ ، حق فسخ این قرارداد را بنا به هر دلیلی، با ارسال ابالغیه"دهنده خدمات تبلیغاتی 

 .شتری، خواهد داشتم"

 


