نام و نام خانوادگی :
عنوان آگهی :
تلفن ثابت :

موبایل :
آدرس :
شرح آگهی :

بدینوسیله مبلغ  ..................ریال بابت سفارش  .....................................بصورت اینترنتی به اینجانب علی خضرائی خدابخش مدیریت سایت شهر آگهی واصل گردید.
مدت زمان ثبت آگهی در سایت  ...............روز میباشد.

* هزینه ذکر شده قبل از امضای مدیریت سایت شهر آگهی باید واریز گردد .
* شخص آگهی دهنده میتواند بعد از پرداخت با توجه به تعداد بروز رسانی های پنل دریافتی میتواند آگهی خود را ویرایش نماید.
* مبلغ واریز شده تحت هیچ شرایطی بازگشت داده نخواهد شد.
* تصاویر یا محتوای آگهی می بایست مطابق با هنجارهای ملی و مذهبی جمهوری اسالمی ایران و همچنین آیین نامه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در زمینه انتشار
آگهی باشد.
* طراحی کارت ویزیت بر عهده سایت "شهر آگهی " که در صورت لزوم کاربر میتواند کارت خود را جایگزین نماید.

* تمامی سفارشات سایت از طریق ایمیل  order@shahreagahi.irانجام می پذیرد.
* بدیهی است که مسئولیت شعارها  ،مطالب و تصاویر استفاده شده در آگهی بر عهده سفارش دهنده می باشد و در عین حال  ،سایت "شهر آگهی " در تایید
یا رد کردن آگهی ها اختیار تام دارد.
* در دسترس نبودن سایت به دالیلی نظیر (و نه محدود به) ارتقای سرورهای میزبانی و یا انتقال به سرورهای جدید و همچین دالیل خارج از کنترل (سیل ،
آتش سوزی  ،جنگ  ،مشکالت نرم افزاری خارج از کنترل  ،مشکالت سخت افزاری غیر قابل پیش بینی  ،انسداد دامنه انجمن  ،مشکالت مخابراتی  ،تحریم و
 (،. . .موجبات جبران خسارت را فراهم نمی آورد.
* در صورتی که دستور قضائی یا اخطاری توسط نهادهای ناظر (نهاد قضایی  ،انتظامی یا وزرات ارشاد) نسبت به حذف یک آگهی به مسئولین سایت ابالغ شود
 ،آگهی فوق از سایت حذف شده و مسئولیت جبران خسارت یا موارد حقوقی آن بر عهده آگهی دهنده خواهد بود و هزینه باقی مانده از نمایش آن به هیچ وجه
قابل عودت نمی باشد.
* قرارداد بدون امضای طرفین فاقد اعتبار میباشد.

امضای آگهی دهنده

امضای مدیریت سایت

سایت شهر آگهی دارای مجوز رسمی کانون آگهی و تبلیغات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و تجارت الکترونیک میباشد.

