
  شرایط و قوانین استفاده از محصوالت و خدمات شرکت عصر داده ویستا

 ت عصر داده ویستاشرایط و قوانین استفاده از تمامی خدمات و محصوالت شرک

 ۱۵:۳۰ساعت  ۱۳۸۸فروردین  ۲۰تاریخ آخرین تغییرات: پنجشنبه 

و  10103921846به شماره شناسه ملی  11849این توافقنامه توسط و ما بین شرکت عصر داده ویستا )مسئولیت محدود( به شماره ثبت 

شود از یك طرف و شما )وکیل، نماینده، وارث و جانشین نامیده می” شرکت ویستا“که در این توافقنامه  411517868979شماره اقتصادی 

باشد. اجرا میشود از طرف دیگر، تنظیم شده و قابلنامیده می” خریدار“و یا ” مشتری“و یا ” کاربر“و یا ” مشترك“شما( که در این توافقنامه 

،خرید هر یك از خدمات و یا محصوالت شرکت ویستا ، استفاده از هر  www.vistawebco.com: ورود به سایت شرکت ویستا  به آدرس

 یك از سرویس های رایگان و غیر رایگان شرکت ویستا و یا انجام هرگونه معامله ، تعامل و یا تراکنش با شرکت ویستا و تمامی پیمانكاران،

های این شرایط و های شرکت ویستا مستلزم پذیرش تمامی بخشن و تمامی زیرمجموعهنمایندگان، کارمندان، مدیران، سهامداران ، وابستگا

باشید باید از وب سایت شرکت ویستا خارج شده و دیگر به قوانین بوده و در صورتی که شما با بخش و یا تمامی این شرایط و قوانین موافق نمی

تفاده ننموده و هیچ یك از محصوالت و خدمات شرکت ویستا را خریداری ننمایید. کدام از سرویس های شرکت ویستا را اسآن بازنگردید و هیچ

 .ایددر صورت خرید و یا سفارش هر کدام از محصوالت و خدمات شرکت ویستا شما این شرایط و قوانین را پذیرفته

 

الكترونیك از هر حیث تابع قوانین و مقررات جمهوری قانون مدنی و مواد مرتبط در قانون تجارت  ۱۰این توافقنامه و قرارداد با توجه به ماده 

ا به طور اسالمی ایران می باشد. این توافقنامه و قرارداد به تایید طرفین رسیده است. کاربر به صراحت اعالم می دارد که تمامی این توافقنامه ر

مامی این شرایط و قوانین را به صورت کامل پذیرفته و به کامل مطالعه نموده و با ورود به سایت و یا پرداخت مبلغ و یا عضویت در سایت، ت

تنها صورت الكترونیكی آنرا امضا نموده است و بر اساس قوانین حاکم بر تجارت الكترونیك نیازی به اخذ امضاء فیزیكی از وی وجود ندارد و وی 

 .یك نسخه از این شرایط و قوانین چاپ نموده و نزد خود نگهداری می نماید

قانون مدنی و قانون تجارت الكترونیك، کاربر قرارداد فیمابین را به صورت الكترونیكی امضا نموده است در نتیجه آثار آن  ۱۰اس ماده بر اس

ویستا استفاده می نماید موظف به پذیرش و اجرای حاکم بر اراده طرفین می باشد. کاربر مادامی که از هر یك از محصوالت و خدمات شرکت 

 .این توافقنامه و قرارداد می باشد

 

 توافقنامه

شود که تمامی بندها و شرایط این توافقنامه را رعایت نماید. چنانچه خدمات و یا محصوالت شرکت ویستا را تهیه نماید، این مشترك متعهد می

برد، اجرا شود. چنانچه مشترك در کند و از مزایای آن بهره میه از خدمات و محصوالت استفاده میتوافقنامه باید به طور کامل و تا زمانی ک

این  ۴۵گردد )به استثنای موارد بند استفاده از محصوالت و خدمات شرکت ویستا انصراف دهد، هیچ وجهی از سوی شرکت ویستا مسترد نمی

به قطع استفاده از خدمات شرکت ویستا مسئول خواهد بود که این موضوع را به شرکت پذیرد که در صورت تمایل نامه(. مشترك میتوافق

 ویستا اطالع دهد.

 

 

 



 منابع سرور 

استفاده کند متوقف خواهد شد و کاربر  و پهنای باند یا شبكه( CPU ،Ram ،HDD )مانند  هر وب سایت که بیش از حد متعارف از منابع سرور

سرویس خود را از منابع سرور تا حد استاندارد کاهش دهد تا سرویس کاربر مجدد فعال گردد. شرکت ویستا   موظف خواهد بود میزان مصرف

گاه سرویس کاربر نباید باعث ایجاد کننده حدود متعارف استفاده از منابع سرور خواهد بود به این صورت که هیچبسته به شرایط سرور تعیین

یا کاهش کیفیت سرویس کاربران دیگر بر روی آن سرور گردد. همچنین هر وب سایت یا سرویسی که اختالل در سرور و یا ایجاد کندی و 

بدین شكل موجب اختالل در کارایی و یا سرعت سرور یا شبكه شود تا زمان رفع این مورد متوقف خواهد شد. شرکت ویستا  در تمامی موارد 

ت کاربر متوقف نگردد اما در مواردی که این موضوع باعث ایجاد اختالل در سرور و یا دهد تا وب سایاین موضوع را با اخطار قبلی انجام می

کاهش کیفیت و یا سرعت سرویس کاربران دیگر موجود بر روی آن سرور گردد شرکت ویستا  بدون اخطار قبلی سرویس کاربر را برای بیست و 

نماید تا کاربر نسبت به رفع مشكل وب سایت خود اقدام نماید. ربر ارسال میچهار ساعت متوقف خواهد نمود و سپس اخطارهای الزم را برای کا

پذیرد شرکت ویستا تنها مرجع تعیین حدود در صورت تكرار این موضوع سرویس کاربر به طور کامل و برای همیشه قطع خواهد شد. کاربر می

شرایط مجزا و مندرج در صفحه ی  VIP هاست های) ویندوز و لینوکسباشد.در کلیه هاست های اشتراکی استاندارد مورد بحث در این ماده می

درصد از فضای دیسك پالن خریداری شده قابل اختصاص به دیتابیس می باشد. در صورت نیاز به میزبانی  ۱۰مقدار  (خرید محصول را دارند

درصد فضای دیسك پالن جدید، فضای  ۱۰ا محاسبه ی دیتابیس با حجم بیشتر می بایست نسبت به ارتقا سرویس به پالن باالتر اقدام شود ت

درصد باالترین پالن سرویس های اشتراکی تامین نمی شود نیاز به  ۱۰مورد نیاز کاربر را تامین نمایید. در صورتیكه فضای مورد نیاز کاربر با 

 .اربر نمی باشندخرید سرور مجازی/فیزیكی جهت میزبانی سرویس می باشد و سرویس های اشتراکی مناسب برای ک

 خبرنامه، ایمیلهای گروهی، ایمیلهای تبلیغاتی و اسپم

ارسال ایمیل انبوه از سرویس های شرکت ویستا ممنوع است. منظور از ایمیل انبوه ارسال ایمیل با تعداد بیش از کاربرد متعارف یك کاربر 

بار از تمامی سرویس های شرکت ویستا  ممنوع است. ارسال هرگونه باشد . ارسال ایمیل تبلیغاتی حتی برای یكمعمولی اینترنت در روز می

تواند بیش از باشد. همچنین هر وب سایت نمیکند ممنوع میایمیل تبلیغاتی یا گروهی، صرف نظر از باری که بر روی میل سرور ایجاد می

رسانی جمعی یا گروهی یا های )تبلیغاتی ، خبرنامه ، اطالعها به هیچ عنوان نباید شامل ایمیلپانصد ایمیل در روز ارسال کند و این ایمیل

د عمومی و یا انفرادی ( باشد. سرویس متخلف بالفاصله و برای همیشه قطع خواهد شد. در مواردی که سرویس کاربر نیاز به تعداد بیش از پانص

پذیرد شرکت ویستا  تنها مرجع تعیین کاربرد شد. کاربر میایمیل در روز دارد این موضوع حتماً باید قبالً به تأیید شرکت ویستا  رسیده با

 .باشدمتعارف مورد بحث در این ماده می

 انتقال به غیر

توانند پیش از دریافت مجوز کتبی از  شرکت ویستا ، بخشی یا تمام حقوق یا تعهدات خود نسبت به این توافقنامه و یا هر یك از مشتریان نمی

ستا را به دیگری واگذار نموده یا وکالت دهند. به طور کل انجام هرگونه نقل و انتقال محصوالت و خدمات محصوالت و خدمات شرکت وی

ای ، شرطی ، صلح حقوق ، اقرار ، وکالت ، شرکت ویستا نسبت به عین ، بخش و یا منافع آن به هر طریق شامل انتقال قطعی ، رهنی ، اجاره

باشد. در صورت انجام هر نوع نقل و انتقال بدون اجازه کتبی شرکت پذیر میکتبی شرکت ویستا امكان وصیت و حق تقسیم اموال تنها با اجازه

دهنده مسئول خواهد گونه حقی نبوده و کاربر انتقالکننده محصوالت و خدمات دارای هیچویستا  نقض این تعهدنامه رخ داده است و دریافت

 .بود

 اطالعات صحیح

اطالعات صحیح در اختیار شرکت ویستا قرار دهد و شرکت ویستا برای برقراری هرگونه ارتباط با مشترك از اطالعات  نمایدمشترك موافقت می

دهد نادرست، مبهم یا ناقص باشد و یا شرکت ویستا  شبهه ای در مورد شده توسط مشترك استفاده نماید چنانچه اطالعاتی که ارائه میارائه



قص بودن و یا دقیق نبودن اطالعت شما داشته باشد شرکت ویستا  به صالحدید خود مجاز خواهد بود خدمات نادرست بودن، مبهم بودن، نا

رخ  مشترك را قطع و حساب وی را مسدود نماید. در صورتی که کاربر از ابتدا اطالعات ناصحیح و یا ناقص وارد نماید نقض شرایط این توافقنامه

گونه اعتراضی از این امر آگاهی یابد سرویس کاربر را برای همیشه قطع خواهد شد و کاربر حق هیچداده است و هنگامی که شرکت ویستا  

باشد نخواهد داشت. شرکت ویستا  بنا به صالحدید خود ممكن است از یك کاربر درخواست تأیید هویت نماید در این حالت کاربر موظف می

و تأیید هویت و مشخصات محل سكونت بر اساس نوع درخواست تأیید هویت و محل نسبت به ارسال تصویر برابر اصل مدارك هویتی خود 

سكونت اقدام نماید در غیر این صورت تا زمان تأیید هویت و محل سكونت کاربر حساب وی و تمامی خدمات مرتبط با آن معلق خواهد شد. به 

اسنامه ،کپی کارت ملی برای اشخاص حقیقی ودرخواست شخص طور کل کلیه خریداران موظف به ارائه اطالعات هویتی خود شامل کپی شن

حقوقی همراه با کپی روزنامه رسمی آخرین تغییرات، به شرکت می باشند. در صورتیكه شرکت، در هنگام تكمیل فرآیند خرید وبه جهت 

مواره برای شرکت محفوظ بوده وبا عدم تسهیل وتسریع امور اقدام به دریافت وکنترل این مدارك ننماید پس از آن حق دریافت این مدارك ه

ارائه مدارك در زمان مقرر به شرکت، حقوق مالكیتی خریدار ملغی محسوب می شود و ضمنا عواقب اعالم ناصحیح اطالعات مستقیما بر عهده 

ف می باشد اطالعات تماس خریداران ونمایندگان آنها ندارد و خریدار موظ ءخریدار خواهد بود. شرکت مسئولیتی در قبال کنترل صحت امضا

 .خود را همیشه بروز نگهدارد

ا در خریدار اذعان می نماید که کلیه اطالعات هویتی ارائه شده و آدرسها وشماره تماس و امثالهم صحیح بوده و همواره در بروز نگه داشتن آنه

ته تصویر برابر اصل این اطالعات را از خریدار دریافت پرتال کاربران می کوشد. شرکت حق دارد هر زمان که نیاز به کنترل این اطالعات داش

 .نماید. شرکت حق دارد تا تكمیل اطالعات صحیح و مستند نسبت به تعلیق سرویس اقدام نماید

 امنیت حساب

عملیاتی  های خود در شرکت ویستا  را حفظ نماید. مسئولیت تمامیگردد که محرمانه بودن کلمه عبور و اطالعات حسابمشترك متعهد می

که به وسیله حساب مشترك انجام گیرد به عهده خود مشترك است. چنانچه استفاده غیرمجاز و یا ناقض امنیت صورت بگیرد کاربر باید سریعاً 

کلمه گونه مسئولیتی در قبال هرگونه ضرر و زیان که بر اثر استفاده فرد دیگری از به شرکت ویستا  اطالع دهد.بدیهی است شرکت ویستا  هیچ

بایست به دلیل امنیتی اطالعات دسترسی به حساب خود پذیرد.مشترك میشده نمیعبور و یا حساب مشترك با و یا بدون اطالع مشترك انجام

را در جای امن نگهداری نموده و در مورد عدم دسترسی دیگران به اطالعات حساب، نام کاربری و کلمه عبور خود احتیاط نماید. الزم به 

های کاربر در شرکت تواند منجر به خسارات جبران ناپذیری گردد زیرا حسابیست که دسترسی غیرمجاز افراد دیگر به حساب کاربر مییادآور

ها سرویس را به طور کامل حذف کرد و یا تغییر داد و یا به طور کامل به خارج از توان از طریق آنباشند که میهایی میویستا  دارای دسترسی

شده را به حالت اول بازگرداند و یا سرویس تواند تغییرات انجامها دیگر و تحت هیچ شرایطی نمیستا  انتقال داد که در این حالتشرکت وی

 .کاربر را مجدد فعال نمود

  www.nic.irدامنه های تحت

این موضوع در کشور ثبت می گردند و به عنوان متولی  (www.nic.ir)های بنیادیتوسط پژوهشگاه دولتی دانش ir های تحتتمامی دامنه

های باشد.کاربر موظف به اجرای کامل و بی نقص تمامی موارد مندرج در راهنمای ثبت دامنهها میشرکت ویستا  کارگزار ثبت این نوع دامنه

تمامی موارد دیگر به عهده  باشد در صورت عدم رعایت کامل راهنما مسئولیتو تمامی موارد دیگر می ir هایشامل دامنه www.nic.ir تحت

نمایند موظف به رعایت تمامی بندهای باشد. همچنین کاربرانی که اقدام به انجام هرگونه عملیات در رابطه با این نوع دامنه میکاربر می

 www.nic.ir/Domain_Register_Policy.html به آدرس اینترنتی (www.nic.ir)های بنیادینامه پژوهشگاه دولتی دانشموافقت

باشند و عدم درك و باشند در این مورد تمام کاربران موظف به دریافت کامل راهنما چه از طریق وب سایت و چه از طریق بخش فروش میمی

 .باشدنامه و یا عدم دریافت و یا عدم مطالعه آن رافع مسئولیت کاربران نمیتفهیم این راهنما و موافقت

 تهدید علیه شرکت ویستا 



چنانچه استفاده مستقیم و یا غیرمستقیم مشترك از محصوالت و خدمات شرکت ویستا  منجر به اقدام و یا تهدید قانونی مستقیم و یا 

های وابسته و یا شرکا گردد، شرکت ویستا  مجاز خواهد بود بدون در نظر گرفتن نتیجه این اقدامات به غیرمستقیم علیه شرکت ویستا ، شرکت

 .دهی به مشترك خود خاتمه دهدادامه سرویس

 مالكیت معنوی

کند که کلیه حقوق و منافع محصوالت و خدمات مربوط به مالكیت معنوی شرکت ویستا  متعلق به شرکت ویستا  است. مشترك موافقت می

ستی درباره سود خدمات و گونه ادعا و درخواشود که هیچشود و متعهد میهیچ سود یا امتیازی در این مالكیت معنوی به وی منتقل نمی

ها و وب سایت شرکت نامه، سایر رویهکند که کلیه محتویات و موارد موجود در این موافقتمحصوالت نخواهد کرد. مشترك درك و موافقت می

ی ایران ویستا  مانند سایر حقوق و قوانین مالكیت تحت حفاظت قوانین مختلف حق نشر، حق امتیاز و عالمت تجاری در جمهوری اسالم

دارد، همچنین مشترك شرکت ویستا  صادرکننده امتیاز آن صریحاً تمامی حقوق مربوط به چنین مواردی را برای خود محفوظ میباشد و می

شده در باال به هر نحو بدون داشتن اجازه صریح کتبی از شرکت ویستا  درك و موافقت نموده است که از هرگونه استفاده از بندهای شرح داده

گونه امتیاز یا حقی تحت هرگونه حق نشر، امتیاز، عالمت تجاری، عالمت خدماتی یا حق مالكیت یا یا صادرکننده امتیاز آن منع شده است. هیچ

 .نامه به مشترك واگذار نشده استپروانه دیگر به وسیله این توافق

 ضامن تعهدات

به نمایندگی از مشترك این توافقنامه را با عمل ورود به سایت شرکت ویستا  یا تهیه هر یك از سرویس های مشترك یا هر شخص دیگر که 

نماید، بدین شرکت ویستا  یا انجام هرگونه معامله و یا تراکنش با شرکت ویستا و یا عمل تأیید در مراحل خرید، به صورت الكترونیكی امضا می

یك از حقوق و  باشد و هیچشود که داری حقوق، اختیارات و اعتبار الزم برای اجرای مفاد این توافقنامه میکند و متعهد میوسیله اعالم می

سال یا بیشتر سن دارد و یا وکیل قانونی وی این  ۱۸شود که مزایای این توافقنامه را به شخص دیگر انتقال نخواهد داد. همچنین متعهد می

نماید تمامی مفاد این قوانین را مطالعه نموده و درك کرده این قرارداد را امضاء خواهد کرد و تضمین میشرایط را دارد و به جانشینی وی 

 . است

 پرداخت غرامت

کند که از شرکت ویستا  ، پیمانكاران، نمایندگان، کارمندان، مدیران، سهامداران و وابستگان آن در مقابل هرگونه ضرر، مشترك توافق می

الوکاله که ناشی از ادعا، عملكرد و یا تقاضای شخص ثالث در ارتباط با مشترك )شامل نمایندگان یا هزینه شامل حق مسئولیت، آسیب و

مشترك و یا هر فرد دیگر که از اشتراك، محصوالت یا خدمات مشترك با و یا بدون اجازه مشترك، استفاده از خدمات و محصوالت که مشترك 

های موجود در این توافقنامه باشد، محافظت کرده و غرامات اجتماعی را است( و یا نقض مفاد توافقنامهاز شرکت ویستا خریداری نموده 

الوکاله نماید که از شرکت ویستا  در مقابل هرگونه ضرر، مسئولیت، آسیب یا هزینه شامل حقپرداخت نماید. عالوه بر این مشترك موافقت می

این توافقنامه به هرگونه عملكرد خالف از جانب مشترك، هر ادعایی مبنی بر اشتراك شما به  ها ذکر شد و درکه ناشی از نقض ضمانت

هایی رایت ، عالمت تجاری، حق مالكیت معنوی شخص دیگر باشد محافظت کرده و غرامات احتمالی را بپردازد. این غرامات عالوه بر غرامتکپی

 .نمایداست که مشترك از طرف خود پرداخت می

 

شده توسط مرجع رفع اختالف شامل مراجع قضایی و یا هر مرجع رفع اختالف کند که در هر شرایطی سقف خسارات اثباتر موافقت میکارب

دیگر به نفع کاربر برای هر یك از انواع سرویس ها حداکثر معادل هزینه پرداختی آن سرویس توسط کاربر به شرکت ویستا  بوده و شرکت 

قبال جبران خساراتی مازاد بر این مبلغ تحت هیچ شرایطی نخواهد داشت. تمامی مشتریان ، کاربران و مشترکان  گونه مسئولیتی درهیچ



کدام از محصوالت و یا خدمات شرکت ویستا  را تهیه شرکت ویستا  موظف به پذیرش این ماده بوده و در صورت عدم پذیرش هرگز نباید هیچ

 .نمایند

 

ساعت یك روز به انتهای سرویس کاربر  ۲۴ساعت قطع باشد به ازای هر  ۲۴ه دلیل فنی برای مدت بیش از در صورتی که سرویس کاربر ب

روز  ۶۰گردد. این افرایش پس از ارسال درخواست الكترونیكی کاربر انجام خواهد شد. در صورتی که مدت قطعی سرویس کاربر از اضافه می

غ سرویس کاربر به صورت ریالی و بر اساس مدت سرویس و از زمان شروع قطعی سرویس بیشتر گردد سرویس کاربر فسخ و باقیمانده مبل

گردد. در صورتی که قطعی سرویس کاربر به دالیل غیر فنی از جمله نقض شرایط سرویس شرکت محاسبه و مبلغ ریالی آن به کاربر مرجوع می

لیل غیر فنی دیگر رخ داده باشد این شرایط برپا نخواهد بود. شرکت ویستا و یا فسخ یك طرفه سرویس کاربر توسط شرکت ویستا و یا هر د

 باشدویستا  تنها مرجع تشخصی فنی و یا غیر فنی بودن قطعی می

 اقدام قانونی علیه شرکت ویستا 

اقامه دعوی ابتدا به نمایند چنانچه شكایتی علیه شرکت ویستا  در حال اجرا یا ارسال داشته باشند قبل از کاربران شرکت ویستا  تعهد می

صورت کتبی و از طریق ارسال یك نامه با امضاء کاربر به همراه تصویر کارت ملی از طریق پست سفارشی به آدرس دفتر مرکزی شرکت ویستا  

شاید بتواند از روز کاری پس از دریافت نامه مذکور تالش نماید تا  ۲۰را از این موضوع مطلع گردانند و شرکت ویستا  فرصت دارد طی حداکثر 

 طرق فنی و غیر فنی مورد کاربر را رفع نماید. قصور از جانب مشترك در مورد ارسال این اطالعیه به شرکت ویستا  به منزله نقض موارد این

مورد  توافقنامه خواهد بود و بر اساس شرایط نقض توافقنامه اقدام خواهد شد. همچنین هیچ روشی غیر از پست سفارشی جهت این اطالعیه

 .باشدقبول نمی

 قوانین حاکم،محل دادرسی ، عدم اجازه شكایت

قدام قانونی علیه شرکت ویستا ( بدوا نسبت به اعالم موضوع به ادر صورت بروز اختالف، جهت رفع اختالف، خریدار موظف است بر اساس ماده )

هرگونه اختالف فی مابین شرکت و مشتری در تفسیر قرارداد،  شرکت ویستا  اقدام نموده تا موضوع مورد رسیدگی واقع گردد. در صورت بروز

وفصل خواهد شد و مرجع داوری شامل اختالفات ناشی از اجرای مفاد قرارداد و غیره قبل از مراجعه به مراجع قضایی از طریق مرجع داوری حل

الطرفین عنوان داور مرضیدکتر حسینقلی قجری بهیك نماینده از طرف مشتری و یك نماینده از طرف شرکت و به تراضی طرفین شخص آقای 

گردد. طرفین به تراضی حوزه قضایی کشور جمهوری اسالمی ایران و محاکم اداری و قضایی شهر تهران را به عنوان حوزه رسیدگی انتخاب می

ی الطرفین پذیرفته و حق هرگونه شكایت و به هر نوع اختالف تعیین می نمایند. ضمنا خریدار تعهد می نماید نظر داور را به عنوان حكم مرض

 .می نمایدط سقاو اسلب از خود کالً و جزئاً یا درخواست حكم و یا اعتراض و یا ادعاء به سایر مراجع را 

 .اند شكایتی به مراجع ذیصالح ارائه دهدهمچنین مشترك مجاز نخواهد بود در مسائلی که در این توافقنامه مطرح شده

 ابالغ های قانونی

سایت اعالم خواهند شد. ها و اعالنات عمومی شرکت ویستا  در وبسایت اعالمكلیه ابالغها و اعالنات عمومی شرکت ویستا  در وبکلیه ابالغ

های کاربر به شرکت ویستا  تنها از شوند. اعالنات و ابالغاخطارهای مربوط به نقض شرایط سرویس به پست الكترونیك مشترك ارسال می

بت تیكت در پرتال کاربری شخص کاربر در سیستم های شرکت ویستا  مورد پذیرش می باشد. در تمامی موارد عدم دریافت ایمیل و یا طریق ث

 .پیام الكترونیكی و یا تیكت ناحیه کاربری ارسال شده توسط شرکت ویستا  به کاربر توسط کاربر پذیرفته نمی باشد

قانون آیین دادرسی  ۷۲قانون مدنی و قسمت اخیر ماده  ۱۰۱۰متگاه قراردادی وی و تابع مقررات ماده آدرس اعالمی کاربر در پرتال شرکت، اقا

 .مدنی می باشد



های شرکت شرکت ویستا  در رابطه با سرویس مورد تقاضای مشتری و غیره با ارسال اطالعیه به ایمیل شخصی مشتری رسانیتمامی اطالع

ونیكی و یا تیكت ناحیه کاربری وی در سیستم های شرکت ویستا صورت می گیرد که مالك عمل خواهد بود ثبت شده در پرتال و یا پیام الكتر

 .و مشتری با امضاء این قرارداد نسبت به این موضوع کسب اطالع نمود

 عناوین

بایست داشته باشد، مفاد قرارداد می عناوین موجود در این توافقنامه جنبه تفسیری دارند و چنانچه تضادی بین عناوین و مفاد توافقنامه وجود

 . مرجع عملكرد قرار گیرند

 توافقنامه کامل

هایی که در این قسمت اشاره شده )مانند رویه حل اختالفات( به عنوان قرارداد کامل و تنها قرارداد ها و توافقنامهتوافقنامه حاضر شامل رویه

 .گرددویستا  تلقی می بین مشترك و شرکت ویستا  برای محصوالت و خدمات شرکت

 پذیریتفكیك

باشند. در صورتی که بخشی از این قرارداد نامعتبر یا غیر اجرایی باشد آن بخش با استناد به قانون و به پذیر میهای این قرارداد تفكیكبخش

 .االجرا هستندها و شرایط توافقنامه به طور کامل الزمگردد و سایر قسمتترین شكل به متن اصلی تفسیر مینزدیك

 سلب اختیار

های ضمیمه آن توسط شرکت ویستا  در مقابل مشترك یا دیگران به منزله سلب حق عدم اجری بخشی از شرایط این توافقنامه و توافقنامه

 .باشداجرای این توافقنامه از شرکت ویستا  نمی

 وضعیت اضطراری

دهد با این همه مشكالت فنی و غیر فنی خاص و سایر مات و محصوالت انجام میداشتن خدشرکت ویستا  همه تالش خود را برای پایدار نگه

دهی شرکت ویستا  گردند. مشترك موافقت عوامل خارج از کنترل شرکت ویستا هر از چند گاهی ممكن است منجر به وقفه در سرویس

 .ها مسئول نداندنماید شرکت ویستا  را برای نتایج این وقفهمی

 سئولیتخسارت و رفع م

نماید تمامی خدمات ذکرشده در وب سایت را به کاربر ارائه دهد. تمامی خدمات شرکت ویستا  به همان شكلی که شرکت ویستا  تعهد می

ها گونه گارانتی)ضمانت( صریح و ضمنی )اضافه بر مواردی که در وب سایت قید گردیده( شامل آنشوند و هیچارائه می ( AS IS ) هستند

شود. همه ارائه نمی …عیب بودن، عدم قطعی، امنیت کامل و گونه ضمانتی مانند مطابق نیاز خریدار بودن، بی. ضمناً هیچگرددنمی

باشند. های غیر کتبی در مورد سرویس های شرکت ویستا  که توسط کارکنان یا نمایندگان و یا سایرین ارائه شوند فاقد اعتبار میضمانت

پردازد. شرکت ویستا  تحت هیچ شرایطی مسئول حوادث احتمالی گونه خسارتی بابت عملكرد سرویس خود به هر نحو نمیهیچشرکت ویستا  

 .نخواهد بود

 

شفاهی دیگر( و یا الكترونیكی های شفاهی)تلفنی ، رو در رو و یا هر روش ها ، قرارها و قولبا توجه به امكان اشتباه انسانی تمامی ضمانت

های ارتباط الكترونیكی دیگر( که توسط پیمانكاران، نمایندگان، کارمندان، مدیران، سهامداران ، وابستگان و )ایمیل ، چت ، تیكت و انواع روش

کتبی با مهر و سربرگ قانونی های باشد و تنها ضمانتگردد به طور کامل باطل میهای شرکت ویستا  به کاربر ارائه میتمامی زیرمجموعه



های غیر مكتوب مطلقاً باطل ها ، قرارها و قولباشد و تمامی ضمانتشرکت و یا موارد صریحاً قیدشده در وب سایت شرکت ویستا  معتبر می

با مهر و سربرگ  تواند درخواست ارائه ضمانت کتبی از شرکت نماید و در صورت عدم وجود ضمانت کتبیباشد. در این حالت کاربر میمی

کدام از موارد شفاهی و یا الكترونیكی دیگر را مستند ندانسته و بر اساس آن هیچ اقدامی انجام نداده دارد که هیچقانونی شرکت کاربر اعالم می

 .نمایدو یا تصمیم اتخاذ نمی

 

س ها و یا خدمات شرکت ویستا  متوجه فرد و یا شرکت ویستا  تحت هیچ شرایطی در برابر هر نوع خسارت مستقیم و غیرمستقیم که از سروی

های جانبی آن بوده ، نقض توافقنامه و رویهباشد، حتی اگر این ادعا بر اساس قرارداد، نقض گارانتی )صریح یا ضمنی(افرادی گردد مسئول نمی

کت ویستا  احتمال چنین خسارتی را گوشزد و یا عدم توانایی مشترك در استفاده از محصوالت و یا خدمات شرکت ویستا  باشد. اگر چه شر

کرده باشد، برخی شرایط مسئولیت در برابر خسارت ممكن است از حاالت فوق مستثنا گردد که در چنین شرایطی مسئولیت شرکت ویستا 

 .گرددمحدود به هزینه ریالی پرداختی توسط کاربر به شرکت ویستا  برای محصول و یا خدمت مربوطه می

 

شده توسط مرجع رفع اختالف به خریدار برای هر یك از انواع سرویسها حداکثر کند که در هر شرایطی سقف خسارات اثباتفقت میکاربر موا

گونه مسئولیتی در قبال جبران خساراتی مازاد بر این مبلغ نخواهد معادل هزینه ریالی پرداختی آن سرویس توسط خریدار بوده و شرکت هیچ

کدام از ن ، کاربران و مشترکان شرکت ویستا  موظف به پذیرش این ماده بوده و در صورت عدم پذیرش هرگز نباید هیچداشت. تمامی مشتریا

ها از محصوالت و یا خدمات شرکت ویستا  را تهیه نمایند. تمامی موارد مرتبط با کاربران شامل محتوای وب سایت کاربران، نحوه استفاده آن

شده توسط کاربران و به طور کل تمامی مواردی که توسط کاربران اقدام شده باشد به های استفادهعات و دادهخدمات شرکت ویستا  و اطال

جام شود عهده کاربر بوده و هیچ شخص ثالثی حق اقدام قانونی علیه شرکت ویستا  را ندارد و در صورت لزوم اقدام قانونی تنها علیه کاربر باید ان

گیرد، چه به وسیله خود مشترك و عملیاتی که از طریق حساب مشترك و یا خدمات در اختیار کاربر انجام میبدیهی است مسئولیت تمامی 

باشد. شرکت ویستا  از پذیرفتن مسئولیت چه به وسیله جانشین و نماینده وی و یا افراد متفرقه و یا به هر طریق دیگر، به عهده مشترك می

 .کندترك با و یا بدون اجازه مشترك خودداری میشده در حساب مشهرگونه فعالیت انجام

 اسكریپتها

قرار دادن هرگونه اسكریپت که موجب خطر امنیتی بالقوه برای سرورها شود و یا موجب اختالل در عملكرد شبكه یا سرورها گردد بدون اخطار 

 .گرددقبلی حذف و وب سایت متخلف برای همیشه قطع می

  Chat roomنصب

Chat room  ها بر روی سرویسهای اشتراکی وجود کنند بنابراین امكان نصب آنمعموالً به میزان باالیی از منابع یك سرور را مصرف میها

 .بایست از سرویسهای اختصاصی شرکت ویستا  استفاده نماینددارند می Chat room ندارد. کاربرانی که نیاز به نصب
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ت ویستا  اکیداً ممنوع بوده و شرکت ویستا  ضمن قطع سرویس متخلف، حق پیگرد قانونی را برای بر روی کلیه سرویسهای شرک IRC انجام

 .داردخود محفوظ می

 بكاپ داده ها

نماید.این ای میشرکت ویستا  در تمامی سرویس های خود اقدام به تهیه نسخه پشتیبان از کل سرور )نه یك کاربر خاص( به صورت دوره

بار و یا ساالنه انجام پذیرد اما این نسخه پشتیبان صرفاً جهت عملیات داخلی شرکت ویستا  فتگی، ماهانه، چند ماه یكها ممكن است هدوره

پذیرند به طور کلی مسئولیت بكاپ)نسخه پشتیبان( می باشد و ممكن است شامل داده های یك کاربر خاص نباشد. تمامی کاربران می

بایست پشتیبان کلیه اطالعات خود را در جایی خارج از تجهیزات و سرورهای شرکت ویستا اربران میاطالعات با خود آنان بوده و همه ک

ونگهداری نمایند تا در صورت نیاز از آن استفاده نمایند. در صورت بروز هر مشكل مسئولیت به عهده کاربر خواهد بود و کاربر موظف است 

نماید بازگرداند. این ماده شامل تمامی ش که در خارج از سرورهای شرکت ویستا  نگهداری میشده توسط خودهای تهیهاطالعات را از پشتیبان

های یك سرویس بك آپ گیری هم قید گردیده باشد سرویس های شرکت ویستا  بدون استثنا خواهد بود و حتی در صورتی که در ویژگی

تواند از آن استفاده نماید و شامل این ماده خواهد بود و کاربر آن سرویس صرفاً جنبه بك آپ گیری داخلی شرکت ویستا  را دارد مشتری نمی

باشد. هیچ دلیل فنی و غیر فنی برای عدم تهیه نسخه پشتیبان از کاربر پذیرفته نیست و عدم همكاری و یا نیز موظف به تهیه بك آپ می

که کاربر به هر دلیل امكان تهیه نسخه پشتیبان خارج از سرویس تواند دلیل عدم تهیه بك آپ توسط کاربر باشد. در صورتی مشكل فنی نمی

ه های شرکت ویستا  را ندارد باید فوراً استفاده از سرویس را متوقف نماید و در صورت ادامه استفاده از سرویس مسئولیت مشكالت احتمالی ب

شده توسط خودش در خارج از سرویس های شرکت تهیه باشد از سالم بودن و کامل بودن بك آپعهده کاربر خواهد بود. کاربر موظف می

شده توسط کاربر مسئولیت به عهده شرکت ویستا نخواهد ویستا  اطمینان حاصل نماید و در صورت خراب بودن و یا ناقص بودن بك آپ تهیه

مل با دریافت هزینه انجام خواهد شد و در بود. در صورتی که امكان بازگرداندن اطالعات کاربر از بك آپ های شرکت ویستا  موجود باشد این ع

های پشتیبان شرکت ویستا  وجود ندارد هیچ مسئولیتی متوجه شرکت ویستا  صورتی که به هر دلیل امكان بازگرداندن اطالعات کاربر از نسخه

 .نخواهد بود

 پایگاه داده و ایمیل

تواند باشد. و هیچ کاربری یافته میمشخصی از کل فضای پالن اختصاص حجم پایگاه داده و ایمیل تمامی سرویس های دارای این موارد درصد

 .حق استفاده بیش از این مقدار را ندارد و کاربر باید پیش از تهیه سرویس از میزان مربوطه آگاهی پیدا نماید

 موارد منع استفاده

نماید از سرویس اشتراکی خود باشد و کاربر تعهد میمنوع میاستفاده از سرویس های اشتراکی شرکت ویستا برای هر یك از موارد زیر اکیداً م

کدام از عناوین زیر استفاده ننماید. در صورت مشاهده هر یك از موارد زیر در سرویس های اشتراکی شرکت ویستا  سرویس کاربر برای هیچ

 ه عنوان جریمه توسط شرکت ویستا  ضبط خواهد شدمربوطه سریعاً و بدون هیچ اخطار قبلی قطع خواهد شد و تمامی مبلغ پرداختی کاربر ب
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 غیر قانونیاستفاده 

شوند تمامی قوانین جاری کشور جمهوری اسالمی ایران را رعایت نمایند. همچنین با توجه به قرار داشتن سرورهای شرکت کاربران متعهد می

رهای ایران ویستا  در کشورهای انگلیس و امریكا ، کانادا، آلمان و هلند کاربران متعهد به رعایت تمامی قوانین سلبی مرتبط با اینترنت در کشو

ها نخواهد بود. به طور باشند و عدم آشنایی کاربران با این قوانین رافع مسئولیت آن، آمریكا ، انگلیس ، کانادا ، هلند ، آلمان و اتحادیه اروپا می

عات یا داده که مخالف بایست در جهت مقاصد قانونی استفاده گردد. انتقال، نگهداری یا انتشار هر گونه اطالکل سرویسهای شرکت ویستا  می

تواند شامل مواد زیر باشد )البته محدود به هر قانون اجرایی باشد یا مستقیماً به تخلف از قانون خاصی کمك کند ممنوع است. این مورد می

 مواد زیر نیست(قرار دادن هرگونه داده تحت پوشش قانون کپی رایت بدون مجوز

 استفاده غیر مجاز از عالئم تجاری دیگران

 استفاده غیر مجاز از لوگو های دیگران

 اهانت به هر شخص، گروه، سازمان، قوم یا کشور

 انتشار اکاذیب علیه دیگران

 کاله برداری های اینترنتی و هرگونه عاملی که موجب فریب بازدیدکنندگان شود

 ویا دارای سیستم هرمی HYIP سایتهای فعال در زمینه

 كهاستفاده غیر قانونی از سرور و شب

مختل کردن امنیت سیستم یا شبكه ممنوع است و در صورت بروز چنین مسائلی شرکت ویستا  حق پیگرد قانونی و شكایت از متخلف به 

شود: دسترسی یا استفاده غیرمجاز از هایی از اختالل در امنیت سیستم یا شبكه شامل موارد ذیل میدارد. نمونهمراجع قانونی را محفوظ می

پذیری یك سیستم یا شبكه، مداخله در خدمات ستم یا شبكه، از جمله هر گونه تالش برای جستجو، اسكن یا آزمایش آسیبها، سیداده

های الكترونیكی، تالش عامدانه برای پر کردن فضای یك شده به هر کاربر، میزبان یا شبكه، شامل: تالش برای دسترسی به اطالعات نامهارائه

 … ها وو یا حذف اطالعات وب سایتها بدون مجوز از مالكان آن سیستم، تالش برای تغییر

 

 

 ی تخریبیاویروسها و سیر فعالیته



ها یا تروجان های اینترنتی ممنوع است. در ضمن هر گونه ها، کرماستفاده از سرویسها یا تجهیزات شرکت ویستا  برای ایجاد یا ارسال ویروس

 .کردن ممنوع است Flood و Email Bombing و DOS تالش برای ایجاد حمالت

 مسائل جنسی

های مرتبط با مسائل جنسی استفاده از سرویس های شرکت ویستا  برای نگهداری، ارسال، نمایش، انتقال، تبلیغ یا هر عمل مشابه بر روی داده

 .به هر شكل ممنوع است

 ایجاد مزاحمت برای شرکت ویستا  و تمامی زیر مجموعه های شرکت ویستا 

های آن مانند کارمندان ، وب سایت ، گروه پشتیبانی و غیره به هر در صورت ایجاد هرگونه مزاحمت برای شرکت ویستا  و تمامی زیرمجموعه

و غیره نحو شامل )تلفنی،ایمیلی،ارتباط اینترنتی و غیره( و یا اهانت و یا توهین به شرکت ویستا  مانند کارمندان ، وب سایت ، گروه پشتیبانی 

سرویس کاربر سریعاً ، بدون اخطار قبلی و برای همیشه های آن، به هر نحو شامل )تلفنی،ایمیلی،ارتباط اینترنتی و غیره( و تمامی زیرمجموعه

 .قطع خواهد شد و شرکت ویستا فرد مذکور را به مراجع ذیصالح معرفی خواهد نمود. شرکت ویستا تنها مرجع تشخیص این مورد خواهد بود

 ذیب علیه شرکت ویستا  و تمامی زیر مجموعه های شرکت ویستا نشر اکا

های آن به هر نحو شامل )الكترونیكی و غیر الكترونیكی( و یا تهمت و در صورت نشر هرگونه اکاذیب علیه شرکت ویستا  و تمامی زیرمجموعه

بر سریعاً ، بدون اخطار قبلی و برای همیشه قطع خواهد شد افترا به شرکت ویستا  به هر نحو شامل )الكترونیكی و غیر الكترونیكی( سرویس کار

 .و شرکت ویستا  فرد مذکور را به مراجع ذیصالح معرفی خواهد نمود. شرکت ویستا  تنها مرجع تشخیص این مورد خواهد بود

 اقدام علیه شرکت ویستا  و یا خسارت به شرکت ویستا 

شرکت ویستا  ( …غیرمستقیم به صورت مالی و غیرمالی شامل )منافع ، اعتبار ، شهرت و در صورت هرگونه اقدام که به صورت مستقیم و یا 

لطمه وارد نماید. سرویس کاربر سریعاً ، بدون اخطار قبلی و برای همیشه قطع خواهد شد و همچنین کاربر متخلف مسئول جبران خسارت 

ربر به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم موجب ایراد خسارت مالی و وارده به شرکت ویستا  خواهد بود. همچنین در صورتی که سرویس کا

 .غیرمالی به شرکت ویستا  گردد کاربر مسئول جبران آن خواهد بود

 حریم شخصی و اطالعات محرمانه

اطالعات محرمانه امنیت دارد. در های ارتباطی مانند پست، دورنگار و تلفن برای انتقال به طور کلی محیط اینترنت به همان میزان سایر محیط

ها ممكن است اطالعات استراق سمع شوند. به همین دلیل ضمن آنكه شرکت ویستا تمام تالش خود را برای ایجاد محیطی کلیه این محیط

د که همیشه ارتباطات خواهنماید، با این حال از جانب احتیاط از کاربران خود میامن برای نگهداری و تبادل اطالعات به صورت محرمانه می

گونه مسئولیتی در رابطه با امنیت تبادل اطالعات از شبكه و سرورهای خود آنالین اینترنتی خود را ناامن فرض نمایند. شرکت ویستا  هیچ

 .پذیردنمی

 مسئولیت کاربران

سایر کاربران شرکت ویستا  احترام بگذارند.  بایست به حقوقباشند همچنین میشده میکاربران مسئول عملكرد خود در رابطه با سرویس تهیه

گردد را شرکت ویستا  حق تعلیق یا قطع دائم سرویس کاربرانی که به صورت خواسته یا ناخواسته موجب اختالل در سرویس سایر کاربران می

گونه اعتراضی را نخواهد اربر حق هیچباشد و کپذیرد که شرکت ویستا  تنها مرجع تشخیص این موضوع میدارد. کاربر میبرای خود محفوظ می

 .داشت



ها و اطالعات کاربر در سرویس های خود ندارد و مسئول حفظ ، نگهداری ، بروز بودن ، گونه مسئولیتی در رابطه با دادهشرکت ویستا  هیچ

که توسط شرکت ویستا و یا شخص ثالث باشد. در صورتی که به هر دلیل فنی و غیر فنی ها شخص کاربر میبازیابی و امنیت اطالعات و داده

هر  رخ داده باشد و به واسطه آن اطالعات کاربر دچار اشكال، عدم بروز بودن، ناقص بودن، لو رفتن ، مورد نفوذ قرار گرفتن، تخریب شدن و یا

ان )بك آپ( خود که در خارج از باشد از آخرین پشتیبگونه مسئولیتی نداشته و کاربر موظف مینوع ایراد دیگری گردید شرکت ویستا  هیچ

 .شود استفاده نموده و اطالعات خود را بازیابی نمایدسرویس های شرکت ویستا  نگهداری می

 اقداماتی که شرکت ویستا  در صورت تخطی از این شرایط انجام می دهد

دهنده تخطی . شرکت ویستا  تنها تشخیصشودشده در اینجا موجب قطع کامل و همیشگی سرویس کاربر میتخطی از هر یك از شرایط درج

باشد. در صورت عدم رعایت شرایط توافقنامه توسط کاربر شرکت ویستا  حق قطع سرویس بدون هیچ اخطار قبلی و یا از شرایط مندرج می

کند نسبت به الع پیدا میدارد. زمانی که شرکت ویستا از تخطی یك کاربر از شرایط مندرج اطدهی را برای خود محفوظ میاجتناب از سرویس

بررسی فنی و یا حقوقی موضوع اقدام خواهد کرد در این زمان ممكن است برای جلوگیری از ادامه تخلف سرویس کاربر به صورت موقت قطع 

ود ها شرکت ویستا  بسته به نوع تخلف مجاز به محدودسازی، تعلیق یا قطع دائمی سرویس خاطی خواهد بگردد. پس از تكمیل بررسی

دارد. هر گونه عملی که در اینجا به آن اشاره همچنین شرکت ویستا  در صورت لزوم حق پیگرد قانونی متخلف را نیز برای خود محفوظ می

رایط نشده باشد ولی از نظر قوانین جاری کشور ایران ، آمریكا ، انگلیس ، آلمان ، هلند ، کانادا و اتحادیه اروپا خالف باشد نیز تخلف از ش

گونه وجهی به کاربران متخلف از شرایط خدمات تحت هر عنوان مانند ادعای خسارت یا هزینه گردد. شرکت ویستا  هیچدمات محسوب میخ

 مدت باقیمانده سرویس پرداخت نخواهد نمود. همچنین کاربر متخلف مسئول جبران خسارت وارده به شرکت ویستا  خواهد بود

 ت ویستا تغییرات در محصوالت و خدمات شرک

افزار، شرکت ویستا  مجاز است در هر زمان که الزم باشد نسبت به حذف، اضافه، ارتقا، تعویض، تغییر و یا تغییر در تنظیمات هرگونه برنامه، نرم

های رد برنامهدهد، اقدام نماید. این تغییرات ممكن است بر روی عملكها به کاربران سرویس میافزار، تجهیزاتی که به واسطه آنداده، سخت

باشد و شرکت ها تأثیرگذار باشد. در این حالت کاربر مسئول سازگار کردن مجدد برنامه خود با تغییرات جدید میکاربران و محتویات سایت آن

 .گونه مسئولیتی در این رابطه نداردویستا  هیچ

 برنامه های جانبی

دهی به کاربران خود را دارد با این حال هر یك از این های مورد نیاز جهت سرویسشرکت ویستا  همیشه سعی بر انتخاب و تهیه بهترین برنامه

ها ممكن است دارای اشكاالت و نواقصی باشند که شرکت ویستا  مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت عالوه بر این ممكن است برنامه برنامه

 .ها بر عهده خود کاربر استفاده از این برنامهمذکور کلیه نیازهای یك کاربر را برطرف نكند. مسئولیت است

 .دهدضمناً شرکت ویستا  هیچ تضمینی در رابطه با نصب شدن یك برنامه خاص که توسط شرکت ویستا  ارائه نشده است ارائه نمی

 

 

 

 

 حقوق مالكیت معنوی شرکت ویستا 



ویستا  مجاز به استفاده کلی یا جزئی از مطالب مندرج در این وب  کلیه اشخاص اعم از کاربران شرکت ویستا  و غیره بدون مجوز کتبی شرکت

به هر نوع و با هر پسوند و پیشوند بدون مجوز ” شرکت ویستا “باشند. همچنین استفاده از نشان تجاری و نام سایت به هر شكل ممكن، نمی

 .گیرندباشد و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار میکتبی ممنوع می

 حداقل سن

بایست توسط یكی از والدین یا قیم قانونی وی سال تمام داشته باشند. اشخاص صغیر می ۱۸بایست حداقل لیه کاربران شرکت ویستا  میک

گردد قانونا مسئول رعایت کلیه قوانین و شرایط خدمات سرویس تهیه نمایند. شخصی که سرویس توسط وی برای شخص صغیر تهیه می

 .باشدشرکت ویستا  می

 ایط خاصشر

ها ، قطعی ارتباط اینترنت جهانی و یا داخلی ، گونه مسئولیتی در رابطه با مشكالت حقوقی و غیرحقوقی دامنه و یا دامنهشرکت ویستا  هیچ

رد ها گسترده، مشكالت فنی ایجادشده به واسطه اشتباه و یا ضعف عملكمشكالت سراسری در اینترنت جهانی و یا داخلی ، حمالت و خرابكاری

کاربر و به طور کل هر گونه اختالل ایجادشده به واسطه شخص کاربر ، موارد فورس ماژور مانند بالیای طبیعی، جنگ، شورش، آشوب 

ها و قطع خدمات المللی و مسائل حقوقی خارجی مانند انواع تحریمهای قانونی، دولتی ، حكومتی و بیناجتماعی، انفجار، اعتصاب، محدودیت

ها دهندگان خارجی به هر عنوان و دلیل حتی در صورتی که شرکت ویستا  مقصر باشد ، مسائل حقوقی داخلی مانند محدودیتتوسط سرویس 

گیرد در این موارد شرکت المللی را به عهده نمیهای دولتی و انواع سانسور ، فیلترینگ و قطع دسترسی داخلی و بینو دستورات و بخشنامه

گونه وجهی به کاربران تحت هر عنوان مانند ادعای خسارت یا هزینه مدت باقیمانده سرویس نخواهد داشت و هیچگونه تعهدی ویستا  هیچ

 .پرداخت نخواهد نمود. در این حالت کاربر باید تا زمان رفع مورد منتظر بماند

 روشهای پرداخت

گردد. ها بر مبنای ریال ایران صادر میصورت حسابهای مندرج در وب سایت به صورت ریال یا تومان است همچنین کلیه کلیه هزینه

گیرد:واریز به حساب های معرفی شده در وب سایت یا در صورت حساب های ها به شرکت ویستا  به یكی از اشكال زیر صورت میپرداخت

 صادره

پس از تأیید توسط امور مالی شرکت ویستا  ها پرداخت آنالین توسط کارت های بانكی کشور از طریق درگاه پرداخت آنالین بانككلیه پرداخت

باشد. در صورتی که در پرتال کاربران، در اکانت کاربر ثبت خواهد شد. در صورت عدم ثبت پرداخت در پرتال مذکور، کاربر مسئول پیگیری می

موجب قطع سرویس یا حذف آن عدم پیگیری توسط کاربر وعدم دریافت تأییدیه کاغذی در سربرگ و ممهور به مهر شرکت توسط کاربر که 

 .گردد، مسئولیتی برای شرکت ویستا  ایجاد نخواهد شد

تواند تا زمان تسویه هزینه کلیه سرویس ها صرفاً به یكی از طرق باال به صورت کامل و در ابتدای دوره اخذ خواهد شد. شرکت ویستا  می

 .حساب کامل ارائه سرویس را به تعویق بی اندازد

باشد زیرا ممكن است به دلیل اختالل فنی سرویس موظف به اطمینان از فعال شدن نهایی سرویس خود پس از پرداخت میهمچنین کاربر 

ساعت از طریق تماس با شرکت ویستا  نسبت به رفع نقص و یا  ۷۲کاربر پس از پرداخت فعال نگردد در این حالت کاربر باید حداکثر طی 

نماید.الزم به ذکر است دریافت ایمیل، پیامك و یا اطالعات موجود در ناحیه کاربری در این حالت معتبر اطمینان از فعال شدن سرویس اقدام 

 .ها رخ داده باشدروزرسانی آننیست و زیرا ممكن است ایجاد اختالل فنی پس از به

 تمدید



گونه قبل از پایان دوره سرویس نسبت به تمدید سرویس خود اقدام نمایند. در غیر این صورت پس از پایان دوره هیچبایست کلیه کاربران می

 .باشداعتراضی مبنی بر قطع سرویس و یا حذف آن پذیرفته نمی

رسانی به ایمیل به مالك سرویس اطالع دهد ولی عدم انجام این اطالعشرکت ویستا  قبل از پایان مدت سرویس سعی خواهد نمود تا از طریق 

 .گونه حقی برای کاربر نخواهد شدهر دلیل موجب ایجاد هیچ

 :۱تبصره 

باشد. کاربران باید پس از پرداخت باشد و تأییدکننده تمدید سرویس نمیدهنده پرداخت شدن مبلغ از سوی کاربر میپرداخت فاکتور تنها نشان

ساعت از طریق ارسال تیكت بررسی به واحد پشتیبانی شرکت ویستا  )نحوه  ۷۲تمدید قطعی سرویس خود مطمئن گردند و طی حداکثر  از

شده است( از این موضوع مطمئن گردند زیرا ممكن است در مواردی به دلیل ایجاد ارسال در بخش پشتیبانی سایت شرکت ویستا  توضیح داده

 .پس از پرداخت فاکتور توسط کاربر، سرویس کاربر تمدید نگردد و تنها فاکتور کاربر پرداخت گردداختالل فنی در سیستم 

های ها و یا پیامكهای مختلف شرکت ویستا  از جمله ناحیه کاربری خود و یا ایمیلهای موجود در بخشکاربر هرگز نباید به دلیل تغییر تاریخ

های زیرا ممكن است پس از پرداخت کاربر اطالعات ایمیل ، پیامك و یا ناحیه کاربری و یا دیگر بخشدریافت شده از این موضوع اطمینان یابد 

ساعت نسبت به  ۷۲شرکت ویستا  بروز گردد اما عملیات تمدید سرویس کاربر به هر دلیلی انجام نشود و در این حالت کاربر باید حداکثر طی 

ی به واحد پشتیبانی شرکت ویستا  اقدام نماید در غیر این صورت هیچ مسئولیتی متوجه پیگیری و رفع نقص از طریق ارسال تیكت بررس

 .شرکت ویستا  نخواهد بود

تنها راه اطمینان از تمدید سرویس ارسال تیكت بررسی به واحد پشتیبانی شرکت ویستا  )نحوه ارسال در بخش پشتیبانی سایت شرکت ویستا  

باشد در غیر این صورت و در صورتی که کاربر فاکتور را پرداخت تأییدیه رسمی ممهور به مهر شرکت می شده است( و یا دریافتتوضیح داده

نماید و از یكی از طرق ذکرشده از تمدید سرویس خود مطمئن نگردد مسئولیت به عهده وی خواهد بود. در صورتی که پس از پرداخت فاکتور 

از طرف شرکت ویستا  به هر دلیل فنی و غیر فنی که منجر به تعلیق، حذف و یا قطع دائم توسط کاربر به دلیل عدم تمدید سرویس کاربر 

شده سرویس کاربر را تمدید و مجدداً فعال نماید اما در سرویس کاربر شده باشد شرکت ویستا  تالش خواهد نمود بر اساس فاکتور پرداخت

شده توسط کاربر به وی پذیر نبود مبلغ فاکتور پرداختجدد سرویس کاربر امكانسازی مصورتی که به هر دلیل فنی و غیر فنی تمدید و فعال

 .مسترد خواهد شد و کاربر هیچ حق دیگری نخواهد داشت

 تغییر در قیمت

باشد و تغییر در قیمت در صورت حساب دوره بعد تمامی کاربران شرکت ویستا  مجاز به تغییر در قیمت سرویس های خود به هر دلیلی می

 .نظور خواهد شدم

 بازگشت پول

گرداند و هرگونه ضمانت کتبی و شده برای یك محصول و یا خدمت و یا اعتبار ریالی را باز نمیشرکت ویستا  تحت هیچ شرایط پول پرداخت

اشد و مشتری بباشد. تنها سرویس میزبانی)هاستینگ( شرکت ویستا  دارای یك هفته مهلت بازگشت وجه میشفاهی در این زمینه باطل می

باشد در طول این مهلت سرویس هاستینگ خود را به صورت کامل مورد بررسی و آزمایش قرار دهد و در صورت عدم رضایت از موظف می

سرویس به هر دلیل طی یك هفته از تاریخ سفارش اقدام به لغو سرویس هاستینگ خود نماید تا پس از کسر کسورات مندرج در سایت مبلغ 

باشد که پس از گذشت این مهلت به هیچ عنوان و دلیل سرویس هاستینگ قابل لغو نبوده تری به وی عودت داده شود. بدیهی میپرداختی مش

و هیچ مبلغی به کاربر عودت داده نخواهد شد. همچنین در رابطه با انواع دیگر سرویس های شرکت ویستا  مانند ثبت دامنه و یا تبلیغ در 



های باشد قبل از سفارش و پرداخت به طرق مختلف از ویژگیها قابل لغو و عودت وجه نبوده و مشتری موظف میآن گوگل با توجه به ماهیت

 .گونه امكان بازگرداندن وجه وجود ندارد و مسئولیت این مورد به عهده مشتری خواهد بودسرویس مطلع گردد و پس از تكمیل سفارش هیچ

 :۱تبصره 

ای عودت وجه موجود ا چندین از بند از قوانین این شرایط سرویس را رعایت ننماید بخش مرتبط با مهلت یك هفتهدر صورتی که کاربر یك و ی

 در ماده )بازگشت پول( لغو گردیده و هیچ مبلغی به هیچ عنوان به کاربر عودت داده نخواهد شد

 تغییرات آینده این توافقنامه

باشند. این شرایط جامع و کامل نبوده و شرکت ویستا  حق رعایت کامل این شرایط می کلیه کاربران سرویسهای شرکت ویستا  موظف به

ای این قوانین و شرایط را مطالعه نموده و از آن اطالع اضافه، حذف یا تغییر بندهای آن را در هر زمان دارد. کاربر موظف است به صورت دوره

دارد با تمامی تغییرات آینده این توافقنامه از ابتدا موافقت کاربر نخواهد بود. کاربر اعالم مییابد. عدم اطالع کاربر از این قوانین رافع مسئولیت 

 .کرده است

 لغو سرویس

هر در صورتی که کاربر به هر دلیل شامل عدم رضایت از کیفیت ، یا عدم برآورده شدن نیاز ، عدم آگاهی قبل از خرید ، اشتباه در خرید و یا 

به لغو سرویس نماید هیچ مبلغی تحت هیچ شرایطی به کاربر بازگردانده نخواهد شد و تنها سرویس کاربر جهت جلوگیری از دلیل دیگری اقدام 

 .شارژ مجدد لغو خواهد شد. تنها سرویس میزبانی از این شرایط مستثنا بوده و بر اساس ماده )بازگشت پول( اقدام خواهد شد

ویس کاربر )شامل میزبانی وب ، دامنه و یا هر سرویس دیگر در شرکت ویستا ( را به هر دلیل همچنین شرکت ویستا  حق فسخ یك طرفه سر

گردد و هیچ نوع خدمات دیگری از جمله تحویل باشد. در این حالت ادامه سرویس کاربر فوراً قطع میفنی و غیر فنی در هر زمانی دارا می

ن انتقال به غیر و یا هر نوع خدمات دیگری تحت هیچ شرایطی به کاربر ارائه نخواهد شد و ها ، دادن امكاسرویس به کاربر، دادن پشتیبان داده

های کند استفاده نماید . در این حالت تمامی دادهکاربر باید از نسخه پشتیبان خود که در خارج از سرویس های شرکت ویستا  نگهداری می

گردند و باقیمانده های مانند دامنه به صورت عمومی و بودن مالكیت کاربر آزاد میکاربر فوراً از سیستم های شرکت ویستا  حذف و سرویس 

 .مبلغ ریالی پرداختی کاربر بر اساس باقیمانده زمان سرویس وی به صورت ریالی محاسبه و مبلغ آن به کاربر باز پس داده خواهد شد

 آگاهی پیش از خرید

نامه و با توجه به تخصصی بودن سرویس ها و خدمات سرویس از طرف کاربر( این موافقت بر اساس بندهای )خسارت و رفع مسئولیت( و )لغو

گونه گردند و هیچارائه می ”AS IS“ یا همان” گونه که هستهمان“شرکت ویستا  ، تمامی خدمات و محصوالت شرکت ویستا  به صورت 

ارای تمامی امكانت بودن،بدون محدودیت بودن، عدم قطعی، امنیت کامل عیب بودن، دضمانت صریح و ضمنی مانند مطابق نیاز کاربر بودن، بی

ها و یا بعضاً شوند. تمامی خدمات و محصوالت شرکت ویستا  دارای محدودیت، توانایی و یا امكان استفاده کاربر از سرویس مربوطه نمی

ممكن )شامل وب سایت شرکت ویستا ، پرسش از شرکت ویستا  نماید پیش از هرگونه سفارش از هر طریق باشند. کاربر تعهد میهایی میعیب

ها و معایب سرویس مربوطه و یا سرویس شرکت ویستا به طور کامل ، جستجو در اینترنت ،کسب آگاهی از وب سایت های دیگر( از محدودیت

دم توانایی کاربر در استفاده از سرویس مربوطه گونه ادعای عدم آگاهی و یا عدم بر آورده کردن نیاز مشتری و یا عآگاهی داشته باشد و هیچ

هایی باشند که ها ممكن است دارای معایب و محدودیتباشد. با توجه به ماهیت سرویس های اینترنتی آنپس از سفارش قابل پذیرش نمی

ها در سایت موارد امكان قید کامل آننماید اما با توجه به گسترده بودن این شرکت ویستا  تا حد ممكن این موارد را در سایت خود قید می

ها نیز توافق ها بر اساس شرایط زمان ممكن است تغییر یابند که مشتری با تمامی تغییرات بعدی آنوجود ندارد همچنین این محدودیت

نماید و ای کاربر ایجاد نمیها و یا معایب در وب سایت شرکت ویستا  حقی برنماید در نتیجه عدم قید یك و یا چند مورد از این محدودیتمی



های آن سرویس و مطابقت آن سرویس با نیاز خود مطمئن گردد و سپس اقدام ها و محدودیتکاربر باید پیش از تهیه سرویس از تمامی ویژگی

های ز کاربر با ویژگیبه تهیه آن نماید. در صورت عدم آگاهی کاربر و یا عدم امكان استفاده کاربر از سرویس مربوطه و یا عدم مطابقت نیا

سرویس مربوطه کاربر به هیچ عنوان نباید سرویس مربوطه را تهیه نماید و در صورت تهیه سرویس بر اساس بند )لغو سرویس از طرف کاربر( 

 .اقدام خواهد شد

 هزینه دادرسی

نماید در نامه تمامی کاربران تعهد میاین توافقها و بر اساس های پایین سرویس های شرکت ویستا  و سود بسیار پایین آنبا توجه به هزینه

شده محكوم و یا صاحب حق شناخته صورت هرگونه اقدام حقوقی علیه شرکت ویستا  در تمامی محاکم قضایی و صنفی چه در پرونده تشكیل

یری پرونده ،هزینه اقامت و های دادرسی شامل هزینه وکالی شرکت ویستا  بر اساس هزینه عرف وکالت در زمان پیگشوند تمامی هزینه

نماید. در ها در محلی غیر از شهر تهران باشد را تقبل میوذهاب نمایندگان و وکال و شاهدان شرکت ویستا  در صورتی که نیاز به حضور آنایاب

 .ویستا استفاده نماید کدام از محصوالت و خدمات شرکتباشد هرگز نباید از هیچصورتی که کاربر شرکت ویستا  با این بند موافق نمی

 دسترسی و تغییر اطالعات

و با توجه به اینكه اطالعات و داده های کاربر در شبكه و سیستم های شرکت قرارداده می شود در نتیجه کاربر اجازه کامل مشاهده و مطالعه 

عات و داده های خود محرمانه و غیر محرمانه یا تهیه کپی و بك آپ تا هر زمان حتی پس از پایان قرارداد و بررسی و تغییر و حذف تمامی اطال

شخصی و یا خصوصی و رمزنگاری شده و یا نشده و به طور کل هر نوع دسترسی به تمامی اطالعات و داده های خود در شبكه و سیستم های 

 .ت را از خود سلب می نمایدشرکت ارائه می دهد و کاربر حق شكایت از شرکت بابت دسترسی و یا تغییر و یا حذف و یا کپی از اطالعا

 کاربر اعالم می دارد پاك شدن و یا تغییر در اطالعات به هر دلیل و به هر روش حتی اگر به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط شرکت انجام

عهده کاربر می شود هیچ گونه مسئولیتی برای شرکت نداشته و نگهداشتن نسخه بك آپ )پشتیبان( خارج از سیستم های و شبكه شرکت به 

 .باشد و شرکت موظف به بازگردادن داده ها و اطالعات نیست

 کسورات قانونی

ره پرداخت تمامی هزینه ها و کسورات قانونی شامل انواع بیمه تامین اجتماعی و یا هر نوع حق بیمه دیگر و هر نوع مالیات شامل تكلیفی و غی

ده نگهداشتن هیچ بخشی از مبلغ قرارداد تحت هیچ عنوان منجمله حسن انجام کار و یا بر عهده خریدار می باشد و مشتری حق کسر و یا سپر

مفاصا حساب و یا سپرده و یا هر عنوان دیگری ندارد و در صورت الزام به انجام اینكار توسط مشتری ، می بایست با موافقت کتبی مجزای 

 .سپس میزان مورد نظر کسر و یا سپرده نگداشته شود شرکت ابتدا مبلغ قرارداد به میزان مورد نظر افزایش یافته و

 مطالعه این توافق نامه

نامه در محلی قرار باشد. این توافقنامه و پذیرش کامل آن برای تمامی کاربران شرکت ویستا  الزامی میمطالعه دقیق و کامل این توافق

سایت شرکت ویستا  تمامی کاربران حتماً باید تأیید نمایند که این شده است که در هنگام سفارش و خرید و یا در هنگام عضویت در داده

باشند و امكان خرید و یا سفارش هیچ یك از محصوالت و خدمات شرکت ویستا  و یا توافقنامه را به طور کامل مطالعه و با آن موافق می

گونه ادعایی مبنی بر عدم نامه وجود ندارد و هیچافقتهای این موعضویت در سایت شرکت ویستا  بدون تأیید مطالعه و پذیرش تمامی بخش

نامه را قبل از انجام هرگونه خرید و یا باشد. همچنین تمامی کاربران حتماً باید یك نسخه از این توافقنامه پذیرفته نمیآگاهی از این موافقت

نامه نگهداری نمایند و در صورت هرگونه پیگیری از طریق سفارش از شرکت ویستا  چاپ نموده و نزد خود به عنوان متن قرارداد و موافقت

 .اندمحاکم حقوقی آن را ارائه نمایند و اعالم نمایند که آن را قبل از هرگونه خرید و یا سفارش از شرکت ویستا و مطالعه و تأیید نموده

 


