
 به نام خدا

   با مجموعه الکترونیکی فرمالیته یا جشن مراسمقرارداد 

 عـکس ي فـیلم آسـمـان

 

 الف ( طرفیه قرارداد

 ارزاز تحت عٌَاىکِ زر ایي قر 07662071120  ثِ شوبرُ توبسرسًل محمدی   یآقبثب هسیریت سمان آفیلم  يعکس  استًدیً– 1

 شکر هیگرزز. مجری 

 ........................................................................ : ِ ًشبًیث .........................  ثِ شوبرُ توبس   ...................... آقبی  – 2

 س .شکر هیگرزً مشتریکِ زر ایي قرارزاز تحت عٌَاى  ............................... ثِ شوبرُ توبس  .........................................  ٍ ذبًن 

 ب ( مًضًع قرارداد

 فزمالیتٍ ثبثت اًجبم :    _ 1041/؟/؟هَرخ  تصَیرثرزاریارائِ ذسهبت عکسجرزاری ٍ 

 ؟  پکیج انتخایب فرمالیته :* 

ثَزى  * ًکتِ هْن زر صَرت زاشتي یب تْیِ ّبرز تَسط هشتری توبم عکس ٍ فیلن ذبم )راش (  تحَیل شبى ذَاّس گرزیس ٍ ّسیٌِ ّبرز ثٌب ثِ هتغییر

 آى ثعْسُ هشتری ذَاّس ثَز.ًرخ ارز زر تٌبٍة هی ثبشس ٍ ّسیٌِ ذریس ٍ تْیِ 

 : فرمالیتٍ   یسا( خدمات عک  6-ب

 عکاسی رئال بصًرت لحظٍ ای *

 :( خدمات تصًیربرداری  1-ب

 تصویربرداری هلی کم ، هوایی   – زهیٌیتصَیرثرزاری *

 کلیپ ؟ خروجی  *

 * ؟

 

مقرر َ ٌماٌىگ شدي جٍت تعییه لُکیشه بىا بً مُقعیت َ درخُاست مشتری *ٌمچىیه استُدیُ َ پرسىل متعٍد می گردود تا در رَز 

 اوجام َ بً ایشان جٍت آمادي شدن اعالم ومایىد . رَز جلُتر 1چىدرَز یا  ٌماٌىگی ٌای الزم را

 حضُر زَجیه اوجام گیرد .با  مشترک  در گرَي َاتساپی جٍت اوجام کار دیتیل َسایل الزم آَردنتمام مشاَري َ راٌىمایی ٌا بابت اوجام َ *

 



  ج ( ورخ ي مبلغ قرارداد :

 میباشد. تًمان ........................................... :  ریال ي حريف .......................... : مبلغ کل قرار داد بٍ عدد بىا بٍ تًافق مجری ي مشتری 

 می باشد . ...................................معادل 

 

 د ( وحًٌ پرداخت قرارداد :

 .س یگرز زریبفت 1401/  ؟؟ / زر تبرید ثبثت ثیعبًِ تَسط هشتری ثِ هجری  تَهبى .........................هعبزل تَهبى   .......................هجلغ  – 1

 . ّوبى رٍز استبرت کبر هی ثبیست پرزاذت گرزز تَهبى ............................. تَهبى هعبزل  .....................هجلغ  –2

 ثبثت تسَیِ پرزاذت ذَاّس شس .تَسط هشتری ثِ هجری الجبقی زهبى تحَیل ًْبیی  تَهبى ...........................تَهبى هعبزل   .......................هجلغ  -3

 ٌ ( شرایط قرارداد :

 ثعْسُ هشتری ذَاّس ثَز .ز اثتسای استبرت کبر تب پبیبى ( تْیِ ٍسبیل ایبة ٍ شّبة ) ا – 1

 ّسیٌِ ذَرز ٍ ذَراک تین ٍ پرسٌلی اجرایی ثِ عْسُ هشتری ذَاّس ثَز . -2

 .هشتری هجلغ ثیعبًِ ثعٌَاى ذسبرت زریبفت ٍ عَزت ًرَاّس شس  زر صَرت اًصراف قرارزاز از جبًت – 3

 ثِ هشتری اقسام ًوبیس . طجق تَافق تسٍیي شسُ ًسجت ثِ تحَیل عکس ٍ فیلن هبُ  2حساکثر تب  اًجبم کبرهجری هتعْس هی ثبشس پس از  – 4

جْت تحَیل سَرس ٍ فبیل ّبی ذبم فیلن ذَز تب زهبى تحَیل فیلن تسٍیي شسُ هی ثبشس ٍ ّوچٌیي هشتری هَظف ثِ تْیِ ّبرز یب حبفظِ جبًجی 

 ًرَاّس زاشت .پس از آى تبرید استَزیَ ّیچ هسئَلیتی زر قجبل آرشیَ فبیل ّب 

ذراثی یب هفقَز شسى قسوتی از  زر صَرت ثرٍز ّر گًَِ حبزثِ ) ثِ زلیل زیجیتبلی ٍ هکبًیکی ٍ الکترًٍیکی ثَزى تجْیسات کبرثرزی ( کِ هٌجر ثِ – 5

ی حق فیلن ٍ عکس گرزز هجری هتعْس ثِ استرزاز ٍجَُ زریبفتی ثبثت قسوت هرثَطِ ثَزُ ٍ هبثقی هفبز قرارزاز ثِ قَت ذَز ثبقی هی ثبشس ٍ هتقبض

 ّیچ اعتراضی زر ایي هَرز را ًرَاّس زاشت .

 . صَرت توبیل هشتری ًیس الجتِ ثب تَافق قجلی زر ّبرز تحَیل ذَاّس شسهی هبًس ٍ زر عکس ّب ثِ صَرت آرشیَ ًسز هجری ثبقی فبیل – 6

رعبیت حرین شرصی هشتری ثر عْسُ استَزیَ ثَزُ ٍ ّیچ یک از پرسٌل استَزیَ حق اًتشبر تصبٍیر  عرٍس زاهبز زر فضبی هجبزی ثسٍى اجبزُ – 7

 عرٍس زاهبز را ًرَاٌّس زاشت.

 حبسجِ ٍ زریبفت هیگرزز .هثصَرت جساگبًِ زر پبیبى کبر زر صَرت ارائِ ذسهبت اضبفِ ، ثٌب ثِ تقبضبی هشتری  – 8

 ................................................................................................................................هالحضبت ٍ سبیر هَارز : ......................................................................................................

 خًاَد بًد ** مىشلٍ امضاء ي تعُد رسمی اس سمت مجزی ي مشتزیدر ایه لزار داد بٍ  یزفته مًارد فًقي پذبزای شما  بصًرت مجاسی ارسال لزار داد پس اس** 

 و انجام سفارش ایشان بوده است. ، بیعانه به درخواست مشتزی جهت مبلغ پزداختی صفحه 2در  این قزار داد

 .را پذیزفتید و قابل اجزا می باشدقزارداد  این درکلیه بند ها و موارد مندرج تائید خود بدین وسیله با 

 ئید جُت آرشیً در پًشٍ پزتال شما تا پایان کارتایپ وما لزار داد  : مته سیز را در اوتُالطفا پس اس مطالعٍ کامل            

 می باشد کامال صحیح ي مًرد لبًل  مًارد لزارداد تًافك شدٌ ارسالی بزای ما


