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 تعهدات ترجمه آي آر:

 .مطابق با هزینه،کیفیت و زمان تعیین شده براي تحویل سفارش عمل کنیم. 1

 .ذیرفته شده را در زمان مقرر تحویل دهیمسفارش پ. 2

 .درصورت بروز هر مشکلی در تحویل سفارش، ما موظفیم به اطالع کاربر برسانیم. 3

این قبیل اتفاقات، ما  درصورت بروز بالیاي طبیعی، مشکالت مربوط به هاستینگ، قطعی اینترنت و از. 4

 .تعهدات خود نداریم و هیچگونه مسئولیتی در قبال به موقع انجام ندادن وظایف

محترم، ما مسئولیتی در برابر اعالم تغییرات جدید از  پس از بستن قرارداد بین ترجمه آي آر و کاربر. 5

 .با توافق طرفین، تغییرات صورت می پذیرد جانب شما نخواهیم داشت و

 .شما می باشدترجمه آي آر محتواي سفارشات را بررسی نمی نماید و تمامی مسئولیت آن برعهده . 6

 .مدیران ترجمه آي آر و کلیه همکاران و اپراتورهاي سایت، متعهد و موظف به امانت داري می باشند. 7

 .ي آر حق استفاده از آنها را نداردکلیه حقوق ماد و معنوي سفارشات متعلق به کاربر می باشد و ترجمه آ. 8

به کیفیت و کمیت  نسبت  انچه کاربر محترمساعته می باشند و چن 72تمامی سفارشات داراي ضمانت . 9

بدون دریافت هیچ هزینه اي می باشیم. رفع  آن اعتراضی داشته باشد، ما موظف به بررسی و رفع اشکاالت

 .ذکر شده مشمول هزینه خواهد شد هرگونه ایراد از سفارش، پس از زمان

جمه آي آر موظف به پرداخت جریمه ساعت به تعویق بیفتد، تر 48در صورتیکه تحویل سفارش بیش از . 10

 .مبلغ کل قرارداد می باشد درصد 25به میزان 
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 :تعهدات کاربر

سفارش است و کاربر  واریز پیش پرداخت توسط کاربر، به معناي پذیرش موارد درج شده در فاکتور. 1

 .می باشد محترم موظف به پرداخت مبلغ باقیمانده در زمان تعیین شده

صورت می پذیرد. بنابراین براي رعایت  اربر و مترجم، محقق و تایپیست، از طریق سایتارتباط میان ک. 2

تماس را در اختیار همکاران ما بگذارد. درصورت مشاهده اینگونه  حقوق گروه ما، کاربر حق ندارد اطالعات

 .کاربري شما، بدون اطالع قبلی مسدود خواهد شد و قرارداد لغو می شود موارد، حساب

 

 :ط لغو قراردادشرای

خواهد شد.  اعالم ترجمه آي آر، از طریق پست الکترونیکی، تلفن و یا پیامک، قرارداد لغو درصورت. 1

 .می شود درصورت لغو قرارداد از جانب ما، کلیه مبلغ به کاربر بازگردانده

مدهی سایت، باید از طریق سیستم پیا درصورت صالحدید کاربر، امکان لغو قرارداد وجود دارد. مراتب. 2

ساعات اداري، به اطالع ما برسد. درصورت لغو قرارداد از جانب  تماس تلفنی ویا پشتیبانی سایت، در روزها و

دریافت می  درصد خسارت، از کاربر 10سفارشات انجام شده تا لحظه لغو سفارش به همراه  کاربر، هزینه

 .بازگردانده می شود شود و باقیمانده مبلغ به همراه سفارشات انجام شده به وي

 


