آخرین بروزرسانی 1397/05/01
توافق نامه دریافت خدمات از وبسایت tajerio.com
هنگامی که از خدمات وبسایت  tajerio.comاستفاده می کنید ،این توافق نامه را می پذیرید.
خدمات  tajerio.comتوسط شرکت نرم افزاری سازه اسپادانا به شناسه ملی  10260516722ارائه می گردد .این خدمات عبارتند از
( )1ساخت وبسایت
( )2تبلیغات از طریق گوگل
خدمات ساخت وبسایت) در خصوص ساخت وبسایت ،شرکت نرم افزاری سازه اسپادانا متعهد می گردد امکاناتی برای شما فراهم
نماید که به کمک آنها بتوانید یک وبسایت اختصاصی بسازید و آن را روی شبکه اینترنت به نمایش بگذارید .جزئیات وبسایت اختصاصی
که می سازید و امکانات آنها از طریق  tajerio.comقابل دسترس است .شمامی توانید برای یک دوره آزمایشی  7روزه همه ی امکانات
و جزئیات وبسایت را مشاهده کنید و چنانچه در خصوص جزئیات مورد مشاهد سوال یا ابهامی دارید از طریق
 http://tajerio.com/contactusبا شرکت نرم افزاری سازه اسپادانا تماس بگیرید.
چنانچه امکانات وبسایت اختصاصی برای شما قابل قبول باشد ،می توانید پس از طی یک دوره آزمایشی  7روزه ،برای یک دوره یکساله
آن را خریداری نمائید .به این منظور پس از پرداخت مبلغ مشخص شده در  ،tajerio.comوبسایتی که به صورت آزمایشی مشاهده
کرده بودید با همه ی امکاناتی که در دوره آزمایشی مشاهده کرده اید در اختیار شما قرار می گیرد و می توانید از همه ی امکانات آن به
مدت یکسال استفاده نمائید .مبلغ پرداختی و امکاناتی که به ازاء آن در اختیار وبسایت اختصاصی شما قرار می گیرد در tajerio.com
مشخص گردیده است .پس از گذشت یکسال ،برای ادامه استفاده از وبسایت اختصاصی الزم است مبلغ مربوط به تمدید یک ساله را
مطابق آنچه در وبسایت  tajerio.comمشخص شده است پرداخت نمائید.
خدمات انجام تبلیغات از طریق گوگل) درخصوص انجام تبلیغات از طریق گوگل ،پس از آنکه کمپین تبلیغاتی خود را ساختید و
مبلغ مربوط به کمپین تبلیغاتی و مبلغ مربوط به کارمزد راه اندازی ،پشتیبانی و مشاوره را پرداخت نمودید ،شرکت نرم افزاری سازه مبلغ
مربوط به کمپین تبلیغاتی را به قیمت روز تبدیل به دالرکانادا نموده و به حساب کاربری شما نزد گوگل واریز می نماید .پس از آن راه
اندازی ،پشتیبانی و مشاوره توسط شرکت نرم افزاری سازه انجام می گیرد و کلیه صورتحساب های تبلیغاتی شما با جزئیات کامل و به
صورت روشن از طریق شرکت گوگل برای شما ارسال خواهد شد تا از جزئیات مصرف مبالغ تبلیغاتی خود به صورت روشن و کامل مطلع
گردید.
همچنین ت بلیغ شما در صفحه اول گوگل ،در باالی صفحه ،سمت راست صفحه یا پائین صفحه نمایش داده می شود .تبلیغ شما هنگامی
نمایش داده می شود که یک کاربر اینترنت که از گوگل برای جستجو استفاده می کند ،یکی از کلماتی را که شما مشخص کرده اید
جستجو نماید .هنگامی که تبلیغ شما روی گوگل به جستجوکننده نمایش داده می شود ،هیچ مبلغی از حساب شما کسر نمی گردد اما
هنگامی که جستجوکننده روی تبلیغ شما کلیک می نماید و به وبسایت شما هدایت می گردد ،مطابق روال های شرکت گوگل مبلغی از
حساب شما کسر می گردد .شرکت نرم افزاری سازه از یک طرف از همه ی توان فنی خود استفاده می نماید تا تبلیغات در بهترین زمان و
مکان انجام شود و هزینه های تبلیغاتی شما حداقل گردد اما از طرف دیگر انتخاب محل ،زمان و هزینه ارائه تبلیغ با شرکت گوگل می
باشد .پس از اتمام مبالغ پرداخت شده بر اساس صورت حساب های ارائه شده از طرف گوگل ،درصورتی که مایل به ادامه تبلیغات هستید،
الزم است از طریق کیف پول ،کمپین تبلیغاتی خود را شارژ نمائید.

شرایط استفاده) ارائه خدمات ساخت وبسایت و تبلیغات گوگل بر بستر اینترنت و با استفاده از امکانات متداول مانند زیرساخت های
اینترنت ،خدمات با نک ها ،خدمات ارائه کنندگان هاست و دامین ،شرکت های تامین کننده بسترهای نرم افزاری و سایر اشخاص حقیقی و
حقوقی ثالث و براساس قرارداد های شرکت نرم افزاری سازه با آنها انجام می گردد .شرکت نرم افزاری سازه تمامی مساعی خود را برای
تداوم بی وقفه خدمات  tajerio.comانجام می دهد اما با توجه به طبیعت ذاتی بسترهای ذکر شده امکان ارائه ضمانت قطعی برای
تداوم بی وقفه این خدمات را ندارد .همچنین پس از انجام پرداخت ،خرید و تمدید خدمات ساخت وبسایت و یا تبلیغات از طریق گوگل
قطعی بوده و امکان بازگشت مبالغ پرداختی به شما وجود ندارد.
شرکت نرم افزاری سازه اسپادانا هیچ مسئولیتی بابت محتویات ارائه شده توسط شما در وبسایت یا تبلیغات مربوط به خودتان ندارد و
مسئولیت مستقیم محتویات وبسایت و تبلیغاتی که منتشر می کنید و نتایج حادث از آن مستقیما و تماما بر عهده شماست .شرکت نرم
افزاری سازه اسپادانا حق توقف وبسایت و تبلیغات شما را هنگام مشاهده موارد خالف قوانین جمهموری اسالمی ایران و یا سایر موارد
خالف شرع و عرف برای خود محفوظ می دارد.
شما با استفاده از خدمات وبسایت  tajerio.comکلیه محتویات این توافق نامه را می پذیرید .همچنین عالوه بر این توافق نامه ،با
استفاده از خدمات وبسایت  tajerio.comموارد ذکر شده در «شرایط استفاده از وبسایت» و «حریم خصوصی کاربران» را نیز می
پذیرید .این توافق نامه« ،شرایط استفاده از وبسایت» و «حریم خصوصی کاربران» از آدرس  http://tajerio.com/termsقابل
دسترس است و محتویات آنها مم کن است تغییرکند .درصورت تغییر محتویات از طریق ایمیل به شما اطالع رسانی خواهد شد .تاریخ
آخرین بروز رسانی را می توانید از باالی سمت چپ هریک از فایل ها بخوانید .همواره آخرین ویرایش از فایل ها مالک عمل هستند .در
صورتی که با محتویات «توافق نامه دریافت خدمات»« ،شرایط استفاده از وبسایت» و «حریم خصوصی کاربران» موافق نیستید از خدمات
 tajerio.comاستفاده نکنید .چنانچه در خصوص هر بخش سوال یا ابهامی دارید از طریق
 http://tajerio.com/contactusبا ما تماس بگیرید.

