"قرارداد ودیعه"
قرارداد حاضر مطابق با مواد  607 ،10الی  632قانون مدنی جمهوری اسالمی ایران به منظور حفظ یک دستگاه مودم گیرنده سرویس  TD-LTEکه پس از نصب و راه اندازی
سرویس توسط شرکت فرابرد داده های ایرانیان در محل مشتری به طور امانت در اختیار وی قرار گرفته است؛ با مشخصات ذیل منعقد گردید:
ماده  :1طرفین قرارداد:
ودیعهگذار(مودع) :شرکت فرابرد دادههای ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت  494764و شناسه ملی  14005982496به نشانی تهران ،سهروردی شمالی ،خیابان برازنده،
خیابان سروش ،پالک  ،24طبقه همکف ،با کدپستی . 1555653410
ودیعهگیر(امین) :آقای  /خانم/شرکت .......................................................

با کد ملی /شناسه ملی ....................................

و شماره تماس ........................

به نشانی

 ........................................................................................................................کد پستی..................................... :
ماده :2موضوع ودیعه
 -1-2یک دستگاه مودم (گیرنده سرویس اینترنت  )TD-LTEبا مارک  Zitelکه از جانب ودیعهگذار به ودیعهگیر به صورت سالم تحویل شده است.
 -2-2کابل مورد استفاده جهت برقراری سرویس اینترنت به متراژ مندرج در صورتجلسه نصب و تحویل سرویس که به تایید امین رسیده است (در صورت استفاده)
-3-2پایه نصب مودم به شرح مندرج در صورتجلسه نصب و تحویل سرویس (در صورت استفاده)
ماده  :3تعهدات ودیعه گذار(مودع)
.1
.2
.3
.4

ودیعهگذار اجازه استفاده و انتفاع از موضوع ودیعه را به ودیعهگیر میدهد.
پس از فسخ قرارداد همکاری فی مابین ودیعهگذار و ودیعهگیر  ،ابطال ،عدم تمدید ،اقاله و یا تعلیق آن؛ ودیعهگذار متعهد به جمع آوری موضوع ودیعه می باشد.
ودیعهگذار متعهد میگردد مبلغ ودیعه پرداختی ودیعه گیر را ظرف مدت  10روز پس از جمع آوری موضوع ودیعه و به شرط عدم وجود نقصان و یا هرگونه مشکل
در کارکرد صحیح آن به ودیعهگیر پرداخت نماید.
مبلغ پرداخت شده توسط ودیعهگیر بابت ودیعه موضوع قرارداد ،صرفاً به شماره حساب اعالم شده به نام ودیعهگیر توسط ودیعهگذار واریز خواهد شد.

ماده  :4تعهدات ودیعهگیر(امین)
.1
.2
.3
.4

.5

.6

ودیعهگیر متعهد خواهد بود از موضوع ودیعه حفاظت کامل نماید و حتماً تجهیزات برقی موضوع ودیعه را به محافظ برق متصل نماید .در صورتی که به واسطه
نوسانات برق مشکلی جهت کارکرد صحیح تجهیزات پیش آید ،ودیعهگیر ضامن هرگونه نقص و یا عیبی است که در ودیعه حادث گردد.
به منظور اطمینان از استرداد موضوع ودیعه ،ودیعهگیر مبلغ  3.500.000ریال به ودیعهگذار پرداخت مینماید .این مبلغ پس از استرداد کامل موضوع ودیعه و
اطمینان از عملکرد صحیح آن و به شرطی که موجبی جهت کسر قسمتی از آن و یا ضبط کل آن نباشد؛ توسط ودیعهگذار به ودیعهگیر مسترد میگردد.
در صورت انقضای مدت قرارداد همکاری فی ما بین ودیعهگذار و ودیعهگیر و عدم تمدید آن و یا فسخ ،ابطال ،اقاله و یا تعلیق قرارداد مزبور ،ودیعهگیر متعهد خواهد
بود دسترسی الزم به پرسنل معرفی شده از سوی ودیعهگذار را بدون هر گونه عذر و بهانهای جهت جمعآوری کلیه اقالم موضوع ودیعه را بدهد.
در صورت بروز نقصان و خسارت به موضوع ودیعه ،ودیعهگیر ضامن بوده و ودیعهگذار می تواند مبلغ خسارت تعیین شده توسط کارشناس فنی خود را از محل مبلغ
پرداختی ودیعهگیر وصول نماید .در صورتیکه خسارت وارده بیش از میزان مبلغ پرداختی توسط ودیعهگیر باشد ،ودیعهگیر ضامن جبران کلیه خسارات وارده بر
اساس قیمت روز ودیعه میباشد.
ودیعه گیر متعهد میگردد از جابجایی و تغییر مکان تجهیزات موضوع قرارداد که توسط ودیعه گذار در محل وی نصب و تحویل ودیعه گیر شده است ،به هر علت و
دلیلی خودداری نما ید .قطعا در صورت مشاهده هر گونه تخلف ،ودیعه گذار حق فسخ یک طرفه قرارداد را خواهد داشت و ودیعه گیر متعهد به جبران خسارات
احتمالی وارده به ودیعه گذار خواهد بود.
ودیعه گیر از کلیه مفاد قرارداد حاضر در زمان نصب آگاهی داشته و نمی تواند در آینده عذر و بهانه ای در خصوص عدم آگاهی و اطالع از آن نماید.

ماده  :5نسخ قرارداد
این قرارداد در  5ماده و در  3نسخه که هر کدام حکم واحد دارند تنظیم و پس از تایید؛ برای طرفین الزم االاجرا می باشد.

ودیعهگذار(مودع)
شرکت فرابرد داده های ایرانیان (سهامی خاص)

ودیعهگیر(امین)
..........................................

