
 قوانین و مقررات اریا طرح
اه ر از سپس نیم دیگر را  پس و اعنوان پیش پرداخت از طرف کارفرم درصد مبلغ کل قرارداد به 05پرداخت  

 دریافت میگردد. مشترکاندازی کامل سایت و با رضایت مندی 

 نتواند مبلغ مابقی را پرداخت کند سایت به حالت افالین در میاید.  مشترک تبصره:به هر دلیلی 

 

برای اولین مراجعه برای ویرایش کسب  و کار یک برگه شامل مشخصات هاست و تاریخ دقیق سر رسید به 

 ( ما برای ویرایش کسب و کار ش بار مراجعه حضوری 4داده میشود )مشترک 

 بار مشترک ملزم به پرداخت هزینه می گردد  4تبصره:برای مراجعات حضوری بیش از 

 

 ماه رایگان و بعد از آن ملزم به پرداخت هزینه می باشد . 3پشتیبانی محصوالت ما 

 

بار فرصت مجدد  6نتواند بعد از تاریخ سر رسید مبلغ تمدید سالیانه را پرداخت کنید تا  مشترک به هر دلیل

ماه  1داده می شود که هزینه را در تاریخ مد نظر پرداخت کند در غیر این صورت سایت پس از  مشترکبه 

 کامل از نتایج گوگل حذف و به طور کلی حذف و غیر قابل برگشت خواهد بود 

  

به غیر کسی جز ادمین  مشترکصاحب اصلی سایت، طرف قرارداد بوده و اریا طرح هیچ گونه اطالعات سایت 

 اصلی ارسال نمی کند و اطالعات هاست محفوظ میباشد.

 

 رسیدست هاست به تواند نمی دهنده سفارش یا ،مشترک شرایطی هیچ تحت امنیتی مسائل رعایت دلیل به

 دسترسی یک دهنده، سفارش یا مشترک توسط قرارداد هزینه برابر 15 هزینه پرداخت صورت در. باشد داشته

FTP شود می داده تحویل دهنده سفارش یا مشترک به  دهنده سرویس توسط. 

 

 زا اختالف نشد، حاصل مذاکرات در توافقی که صورتی در قرارداد، طرفین بین ما فی اختالف بروز صورت در

 .گیرد می قرار بررسی مورد ذیصالح مراجع طریق

 

 

 



 زرو تعرفه طبق  راو هاستینگ  (دامنه) نشانه تمدید  به  مربوط ساالنه هزینه که شود می متعهد کارفرما

 .نماید پرداخت  وی به سایت وب در مندرج

 

 و سایت وب طراحی قوانین و قرارداد از خارج و جداگانه هزینه شامل شکل هر به سازی بهینه و سئو قرارداد

 .باشد می نویسی برنامه

 

 مشترک تحویل دهد. اریا طرح موظف است سایت را عاری از هر گونه مشکل امنیتی و یا اخطار در کد به

 

 اطالعات تماس:

 انصاری عبداله خواجه ،سنندج،بهاران،خیابان کردستان

ariamone<@>yandex.com 

58196488593 

58538398645 
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