فرم درخواست فضای وب و ثبت دامنه
مشترکین حقیقی
(ارائه کپی شناسنامه یا کارت ملی الزامیست)
نام و نام خانوادگی :
نام پدر :
تاریخ تولد :
جنسیت :
میزان تحصیالت :
کد ملی :
نشانی :

نام سایت درخواستی جهت ایجاد فضا
ش.ش :
محل تولد :
شغل :

Web Hosting

1) www.
2) www.
3) www.

کد پستی :
تلفن ثابت :
تلفن همراه :
نمابر :
پست الکترونیک : Email

نکته:آدرس پست الکترونیک صرفا جهت ارسال مشخصات خدمات در هن گام راه
اندازی خدمات بوده و کلیه مکاتبات پس از راه اندازی خدمات نیز از طریق پ ست
الکترونیک مذکور صورت خواهد پذیرفت

مشترکین حقوقی

مشخصات خدمات در خواستی

نوع سرور ( )Serverمورد نیاز :
Windows
میزان فضای درخواستی :
1GB
15GB
نوع دیتابیس (. (DB

Linux
500MB
5GB
نامحدود
MS SQL
MY SQL

مدت زمان اجاره فضای وب :
یک سال
مدت سال بیشتر ......................
ثبت ( دامنه مورد نظر) Domain Registration
1)www.

( ارائه کپی روزنامه رسمی الزامیست )

نام شرکت  /موسسه :

2) www.

کد اقتصادی :
شماره ثبت :
محل ثبت :
نام مدیر عامل :
نوع فعالیت :
نام نماینده طرف قرارداد :
سمت :
نشانی :

3) www.
4) www.
5) www.
مدت زمان ثبت دامنه :
یک سال
پنج سال

کد پستی :
تلفن ثابت :
تلفن همراه نماینده :
نمابر :
پست الکترونیک : Email
نکته:آدرس پست الکترونیک صرفا جهت ارسال مشخصات خدمات در هن گام راه
اندازی خدمات بوده و کلیه مکاتبات پس از راه اندازی خدمات نیز از طریق پ ست
الکترونیک مذکور صورت خواهد پذیرفت

نکته  :ثبت دامنه با پسوند  .COMفقط یکسال امکان پذیر میباشد.
نکته  :ثبت دام نه با پ سوند  .IRف قط یک سال و پنج سال ام کان پذیر
میباشد.

مفاد مندرج فوق به دقت توسط اینجانب ....................
تکمیل و همچنین مفاد ق ید شده در بر گه تذکرات تائ ید و
مورد قبول میباشد .
مهر و امضاء خریدار

تذکرات
مشترک گرامي لطفا دقت فرمائید.
 .1در صورت تغی یر ن شاني پ ست الکترونی کی و یا اطال عات خاص مر بوط به م شترک موارد را سریعا به صورت کت بي به شماره
 88898850فکس نمائید ،مالک مکاتبات آدرس پست الکترونیک مشترک خواهد بود.
 .2مسئولیت محتوای صفحات سایت و نامه های الکترونیک ارسالی و دریافتی و دیگر موارد استفاده از سایت منح صراً بر ع هده شخص
حقوقی یا حقیقی مشترک می باشد و رعایت شئونات اخالقی و قوانین جمهوری اسالمی ایران در استفاده از سایت فوق الزا می ا ست ،
در صورت تخلف ،سایت از روی سرور حذف خواهد شد .
 .0مشترک متعهد میگردد اقدامات الزم جهت جلوگیری از هرگو نه ا ختالل نرم ا فزاری و سخت ا فزاری در  Web Serverمربو طه را
انجام دهد بدیهی است کلیه مسئولیت های حقوقی و قانونی ناشی از ایجاد اختالل بر عهده مشترک می باشد.
 .4مشترک اجازه  Bulk Email Sendیا  Mail Advertisingرا ندارد  ،در صورت م شاهده ا ین موارد سایت از روی سرور پاک
خواهد شد .
 .9در صورت تمایل مشترک و فراهم بودن امکانات فنی الزم توسط وی جهت ارت قاء و ا ستفاده از خدمات رده باالتر  ،مب نای محا سبه و
پرداخت خدمات بر اساس تعرفه مجتمع و بصورت باقیما نده پرداخت های قب لی م شترک ( خدمات م صرف ن شده ) محا سبه و از مج موع
ارزش بهای خدمات مورد نظر که بر اساس تغییر سرویس درخواستی تعیین میگردد کسر و باقیمانده دریافت خواهد شد.
 .6چنانچه محتویات سایت مشترک موجب تضییع اشخاص حقیقی یا حقوقی گردد  ،مشترک شخصا مسئولیت پا سخگویی وج بران ضررو
زیان وارده را به عهده دارد و هیچگونه مسئولیتی متوجه خدمات دهنده نمی باشد.
 .7مشترک متعهد میگردد در زمان ا ستفاده بیش از حد از په نای با ند م جاز خود (  (Band Widthهزی نه مازاد م صرف را به ح ساب
خدمات دهنده واریز نماید  ( .به ازای هر  GBترنسفر ماهیا نه ا ضافه بر م یزان م شخص شده بروی هر  Planمب لغ  188/888لایر
دریافت میگردد)
 .8مشترک متعهد می گردد در صورت تمایل یکماه قبل از پایان مدت اعت بار ج هت تمد ید م جدد ا قدام نما ید  ،در غ یر این صورت خدمات
دهنده هیچگونه مسئولیت و تعهدی نسبت به آنها نداشته و مشترک خود شخصاً مسئول می باشد.
((لطفا کلیه مدارک از طریق فکس و یا ایمیل ارسال گردد وهمچنین به فرم ها و مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد )).
دو روش پرداخت وجه :
 .1پرداخت به کارت ملت به شماره  7116 – 3369 – 7826 – 8992بنام خانم ساناز حسنی
 .8پرداخت حضوری
تلفن181-22811611 :
تلفن پشتیبانی فنی 19181516122 :
فکس181 -22152193 :
پست الکترونیک :
info@parsianserver.com
آدرس :تهران– خیابان ونک  -جنب پارک سئول – بن بست مریم – پالک1

