فرم درخواست ارسال پیامک انبوه
.1

مشخصات درخواست کننده و جزئیات درخواست:

اینجانب  ..............................................نماینده قانونی شرکت/اداره .........................................................به نشانی .............................................................................................................
و شماره تلفن ثابت .........................................و همراه ...........................................تقاضاي ارسال پیامک انبوه ) (Bulk SMSبا جزئیات ذیل را دارم.
 .2اطالعات زمان و شماره هاي ارسال پیام کوتاه انبوه :
شماره تلفن همراه تست پیام ............................................... :
ردیف

تعداد

شماره خروجی :

استان و شهرها یا پیش شماره ها

☐ 0333

☐ 0333
تاریخ ارسال

ساعت ارسال

Bulk ID

1

☐

2

☐

0

☐

4

☐

0

☐

 .3متن پیامک ( :هر پیامک فارسی 03 :حرف با احتساب فاصله – انگلیسی 163 :حرف با احتساب فاصله) ( ،خط خوردگی = ابطال)

متن پیام فارسی ........................................................................................................................................................................................................................................................................ :
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
بدینوسیله اعالم می دارم کلیه ضوابط و مقررات مذکور در تعهدنامه مربوط به ارسال پیامک انبوه را مطالعه کرده و نسبت به اجراي کلیه موارد و بندهاي آن متعهد می باشم.

امضاء و اثر انگشت
تاریخ:

براي تایید سفارش ،مشخصات فیش واریزي را در قسمت زیر درج نمایید:

واریز به بانک  .........................................مورخه  ............................................مبلغ  .................................................شماره فیش ...................................................
شماره حساب ها  :شماره حساب بانک ملت  - 4324116032:شماره حساب بانک سامان  ( 162283310082301 :به نام پرویز محمد علیلو)

شرایط و ضوابط ارسال پیامک انبوه
 .1مسئولیت محتواي پیامهاي ارسالی بر عهده سفارش دهنده می باشد .و فروشنده در حال و آینده هیچ مسئولیتی در این خصوصنخواهد پذیرفت.
 .2مسئولیت ارسال هرگونه پیام تجاري براي مشترکان تلفن همراه بدون رضایت قبلی آنها به عهده سفارش دهنده می باشد.
 .0فروشنده حق دارد در صورت لزوم و یا بنا به درخواست مراجع قانونی و بازرسی ،نسبت به ارائه اطالعات سفارش دهنده به مراجع قانونی اقدام نماید.
 .4در مواردي که به دلیل اختالل در سیستمهاي مخابراتی یا ترافیک بیش از حد شبکه  GSMو سایر مشکالتی که امکان انجام سفارش نباشد و
ارسال به مخابرات به طور کلی انجام نشود ،فروشنده تنها موظف به برگشت کلیه وجوه پرداخت شده به سفارش دهنده می باشد و مسئولیتی دیگر
نخواهد داشت.
 .0ارسال پیام کوتاه بر اساس اطالعاتی که سفارش دهنده در فرم مربوطه اعالم می دارد انجام می شود .قبل از ارسال انبوه یک پیام نمونه به خریدار
ارسال می گردد و پس از تایید خریدار ارسال انبوه انجام می شود .فروشنده مسئولیتی در قبال خطاهاي احتمالی سفارش دهنده پس از تایید متن
نخواهد داشت .در صورت عدم تایید متن ارسال انجام نخواهد شد.
 .6سفارش دهنده باید حداقل یک روز قبل از زمان ارسال نسبت به تکمیل مدارك اقدام نماید.
 .0انجام سفارش ممکن است به دلیل مشکالت موقت از قبیل ترافیک و غیره با چند ساعت تاخیر انجام شود سفارش دهنده باید این موضوع را در
تعیین زمان ارسال در نظر داشته باشد.
 .8فروشنده ارسال پیام کوتاه به تعداد درخواستی سفارش دهنده به مخابرات را تضمین می نماید و متعهد به تحویل پیامها به مخابرات می باشد.
 .1خریدار متعهد به پرداخت هزینه پیام کوتاه به تعداد پیامهاي درخواستی قبل از ارسال پیام می باشد.
 .13محتواي پیام ارسالی می بایست با هر یک از اصول پنج گانه زیرمطا بقت داشته باشد:
الف .با اصول مبانی دین اسالم و قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران مغایرت نداشته و در تضاد نباشد؛
ب .باعث تشویش اذهان عمومی نگردد؛
پ .مخل نظم و آرامش حاکم برجامعه نباشد؛
ت .به اخالق حسنه حاکم برجامعه آسیب نرساند؛
ث .با سیاست هاي فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادي کشور مغایرت نداشته باشد.
اینجانب  ..............................................به شماره ملی ....................................و نماینده قانونی شرکت/اداره......................................
به نشانی و شماره تلفن....................................................................................................................................................................
اعالم می دارم کلیه ضوابط و مقررات فوق را مطالعه کرده و نسبت به اجراي کلیه موارد و بندهاي آن در سفارش ارسال پیامک انبوه می
باشم.
امضاء و اثر انگشت
تاریخ:

