اینجانب :آقای /خانم /شرکت  ---------------------به شماره ملی/ثبت -----------------و شماره تماس--------------

 -1ثبت سفارش هاست
درخواست هاست پلن برنز

پلن نقره

پلن طال

پلن الماس

را به مدت  ---سال از تاریخ -------تا تاریخ ----------دارم.



قیمت یک سال هاست های فوق به ترتیب  200.000و  300.000و  400.000و  500.000تومان میباشد.



ویژگی های هر پلن داخل سایت هاست پرفکت به نشانی  www.hostperfect.irقابل مشاهده میباشد.



تهیه فایل پشتیبان از هاست (بک آپ) به عهده خریدار میباشد و هاست پرفکت هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

 -2ثبت سفارش طراحی سایت و قالب و درون ریزی دیتا
درخواست طراحی سایت و قالب

درون ریزی دیتا

را به قیمت توافق شده زیر دارم.



قیمت توافق شده بین طرفین مبلغ  ------------------------تومان بوده که در --------قسط پرداخت خواهد شد.



شرایط اقساط:



پس از پایان قسط و تحویل سایت در صورت عدم ثبت سفارش پشتیبانی ،هاست پرفکت هیچگونه مسئولیتی در قبال به هم ریختگی
طراحی و دیتا و تغییر آن ها نخواهد داشت.

 -3درخواست ثبت سفارش دامنه
درخواست انجام امور و مراحل ثبت دامنه و دریافت دامنه به نشانی  ---------------------------------------را دارم.


قیمت انجام امور ثبت دامنه دات آی آر  50.000تومان میباشد و سایر دامنه ها به قیمت توافقی ---------------تومان میباشد.



در صورت نیاز به ثبت در ساماندهی این امور توسط هاست پرفکت انجام خواهد شد و نیاز به همکاری کامل شما دارد.



وجوه پرداختی برای ثبت دامنه قابل برگشت نخواهد بود.



ثبت دامنه در سایر شرکت ها صورت گرفته و تمدید دامنه در زمان مشخص به عهده مشتری میباشد.

 -4ثبت سفارش سئو و پشتیبانی
درخواست سئو سایت

پشتیبانی سایت

به آدرس اینترنتی ------------------------را به مدت زمان  ---سال و  ---ماه

و  ---روز را دارم.


مبلغ توافق شده برای هر ماه  ------------------------تومان میباشد.



کلمات کلیدی جهت سئو:

 -5شروط تمامی ثبت سفارش ها:


هنگام ثبت سفارش ارسال تصویر کارت ملی یا شناسنامه الزامی میباشد.



در صورت عدم رضایت و یا انصراف از سفارش فقط تا  7روز  80درصد از مبلغ برگشت داده میشود و بعد از  7روز امکان برگشت وجه
وجود ندارد( .سفارش های مربوط به دامنه برگشت وجه نخواهند داشت).



وجوه برگشتی فقط به شماره کارت ثبت کننده سفارش واریز خواهد شد.



این قرار داد در دو نسخه بوده (نزد مشتری و هاست پرفکت) و حتما باید دارای امضاء و مهر یا اثر انگشت طرفین باشد.



ارتباط با مشتریان فقط از طریق ایمیل info@hostperfect.irیا تلگرام و اینستاگرام  @host_perfectو یا شماره تماس
 09359606136میباشد.
امضاء و مهر یا اثر انگشت مشتری

امضاء هاست پرفکت

