بسمه تعالی
قرارداد سئو وب سایت

طرف اول  :سعید شجاعی به نمایندگی از تیم جادوگر سئو تلفن 37769831090 :
آدرس  :تهران  ،فلکه دوم صادقیه  ،روبروی ایستگاه مترو  ،خیابان رز  ،ساختمان ایران رادا

طرف دوم :

تلفن :

آدرس :

ماده یک  :موضوع قرارداد
طراحی یک وب سایت با موضوع .............

ماده دو  :تاریخ قرارداد
این قرارداد در تاریخ  69 .... / .... / ....تنظیم شده است و طرف اول متهد می گردد طی  93روز کاری سایت را آماده
نماید.
تبصره  :در صورتی طرف دوم به درخواست ها و سواالت طرف اول پاسخگو نباشد و یا دیرپاسخ دهد مدت عدم
پاسخگویی به قرارداد اضافه می گردد.

ماده سه  :مبلغ قرارداد
مبلغ قرارداد  ........میلیون تومان معادل  ...........ریال است .که در زمان عقد قرارداد طرف دوم به طرف اول پرداخت
می نماید.
در صورت عدم پرداخت قرارداد در تاریخ فوق ،قرارداد فسخ شده و فاقد اعتبار است.

ماده چهار  :تعهدات طرف اول
بند  : 6طرف اول متعهد می گردد یک سایت با امکانات پیوست شده به قرارداد طی مدت مشخص شده در ماده  2آماده
به طرف دوم تحویل نماید.
بند  : 2طرف اول متعهد می گردد کلیه دسترسی های الزم اعم از سورس کد و دسترسی کامل وردپرس را در اختیار
طرف دوم قرار دهد.

بند  : 9طرف اول در رابطه با هزینه راه اندازی سایت ( اجاره فضا و ثبت دامنه ) و همچنین هزینه شارژ سالیانه سایت
هیچگونه تعهدی ندارد.
بند  : 4طرف اول متعهد می گردد تا سه ماه پس از تحویل هرگونه مشکل فنی مربوط به سایت را با درخواست طرف دوم
در اسرع وقت رفع نماید .چنانچه مشکالت فنی ناشی از تغییرات پس از تحویل صورت گرفته باشد هزینه آن با طرف
دوم می باشد.
بند  : 5طرف اول متعهد می گردد در روند طراحی سایت نسخه موبایل (رسپانسیو) را در نظرگرفته و آماده نماید.
بند  : 1طرف اول متعهد می گردد در روند طراحی سایت مباحث پایه در امنیت وب سایت را رعایت نماید اما مسئولیتی
در قبال امنیت سایت پس از تحویل ندارد.
بند  : 0طرف اول متهد می گردد در روند طراحی سایت قوانین گوگل را در نظر بگیرد و از روش ها و کد های مورد تایید
گوگل ( بهینه سازی برای موتور جستجوگر) استفاده نماید.
بند  : 8رسیدگی به درخواست های طرف دوم تنها از طریق سامانه  my.jadogarseo.irصورت میگیرد و طرف اول هیچ
گونه تعهدی به پاسخگویی به سایر روش های ارتباطی ندارد.

ماده پنج  :تعهدات طرف دوم
بند  : 6طرف دوم موظف است از زمان تاریخ شروع قرارداد و در طول زمان انجام پروژه اطالعات مورد نیاز سایت را در
هر زمانی که طرف اول درخواست می کند در اسرع وقت در اختیار او قرار دهد.
بند  : 2کلیه کسورات قانونی اعم از مالیات و غیره بر عهده طرف دوم می باشد.
بند  : 9هزینه عکاسی صنعتی  ،تایپ  ،ترجمه  ،انیمیشن های خاص  ،تهیه و تولید موسیقی  ،صدا و فیلم  ،دیجیتایز
کردن موسیقی و صدا و فیلم  ،تغییرات اساسی در ساختار سایت و موارد متفرقه دیگر بعهده طرف دوم می باشد.
بند  : 4درج محتوا برعهده طرف دوم می باشد و طرف اول تعهدی بر درج محتوا در سایت ندارد.
بند  : 5طرف دوم می بایستی هاست مناسب و مورد تایید طرف اول تایید تهیه نماید.
بند  : 1طرف دوم مکلف است دامنه را تهیه نماید و در اختیار طرف اول قرار دهد.
بند  : 0مسئولیت مادی و معنوی و مشکالت قانونی محتوایی که در آینده در این سایت درج می گردد بر عهده طرف دوم
می باشد.

ماده شش  :شرایط فسخ قرارداد
بند  : 6در صورت توافق دو طرف قرارداد می تواند فسخ گردد.
بند  : 2در صورت عدم تعهد طرف اول قرارداد می تواند فسخ ومبلغ پرداختی متناسب با میزان انجام نشده به رف دوم
عودت گردد.
بند  : 9در صورت عدم تعهد طرف دوم قرارداد می توانید فسخ و مبلغ قرارداد به طرف اول تعلق خواهد گرفت.
بند  : 4در صورت عدم پرداخت در موعد مقرر قرارداد فسخ و هیچ یک از طرفین تعهدی نخواهند داشت.

ماده هفت  :شرایط خاص
بند  : 9طرف اول می تواند با توجه شرایط محیطی مثل  :جنگ  ،سیل  ،قطع اینترنت  ،زلزله  ،بیماری فراگیر و موراد
مشابه به مدت قرارداد اضافه نماید.

ماده هشت  :رفع اختالفات
کلیه اختالفاتی که ممکن است بر اثر این قرارداد و تعبیر و یا تفسیر مندرجات آن بین طرفین قرارداد رخ دهد و نتوان
آنها را از طریق مذاکره یا مکاتبه بطور دوستانه توافق و حل و فصل نمود ،در کمیتهای مرکب از نمایندهگان کارفرما و
مشاور و یک فرد ثالث (که با توافق طرفین تعیین میشود) برای رفع اختالفات مطرح میگردد و نظر اکثریت کمیته
فصلالخطاب بوده و مورد توافق طرفین خواهد بود.

این قرارداد در  8ماده و  2نسخه تنظیم شده است

امضا طرف اول

امضا طرف دوم

امضا شاهد اول

امضا شاهد دوم

