تاریخ تنظیم 1399/10/05 :

بسم اهلل الرحمان الرحیم

اولین نسخه از قوانین وبسایت آنکدرز

قوانین و مقررات وبسایت آنکدرز به شرح زیر است :
(از تمام افراد و مشتریان عزیز انتظار میرود که قوانین و مقررات آنکدرز را رعایت کنند)
.1تمام وبسایت هایی که توسط تیم آنکدرز طراحی و راه اندازی میشوند تا دو ماه شامل پشتیبانی رایگان می باشند.
بدیهی است بعد از زمان تعیین شده پشتیبانی صرفا با پرداخت هزینه امکان پذیر است.
 .2پشتیبانی صرفا از طریق تماس تلفنی( با شماره های اعالم شده در وبسایت) و یا پیام در واتساپ در ساعات  12ظهر تا
 9شب امکان پذیر است.
 .3قبل از شروع طراحی وبسایت الزم است نصف هزینه ی طراحی وبسایت پرداخت شود تا کار شروع شود .مشتریانی
که قبل از شروع کار تمام هزینه را پرداخت کند شامل  9درصد تخفیف میشوند.
.4تمام خدمات آنکدرز طبق قوانین جمهوری اسالمی بوده و در صورت تخلف توسط مشتریان ،آنکدرزهیچ مسئولیتی
ندارد.
 .5دوستانی که تمایل به همکاری در تیم آنکدرز دارند باید حتما باالی  18سال بوده و تصویر کارت ملی خود را به همراه
شماره حساب بانکی که به نام خودشان باشد را برای ما ارسال کنند.
 .6به تعرفه ی طراحی وبسایت  9درصد مالیات بر ارزش افزوده تعلق میگیرد.
.7تیم آنکدرز برای این که شما بتوانید به راحتی با مفاهیم اولیه ی مدیریت وبسایت آشنایی داشته باشید پکیجی را
تهیه کرده است که میتوانید از این لینک در آپارات مشاهده کنید.
 .8هاست و دامنه هایی که توسط آنکدرز برای شما خریداری میشود بنابر تشخیص ما و درخواست شما از ماهانه و یا
ساالنه شروع میشود و در پایان مهلت آن( به عنوان مثال هاست یک ساله برای شما خریداری کرده ایم و مدت زمان
یکسال تمام شد و یا فضای هاست شما پر شد .بدیهی است در صورت عدم تمدید هاست و یا دامنه سر موقع ،وبسایت
از دسترس خارج میشود ).باید به تمدید و یا ارتقا هاست خود با هزینه ی جدا اقدام کنید.
 .9تمام خدمات ما به مشتریان محرمانه بوده و با شخص دیگری در میان گذاشته نمیشود.
 .10تولید محتوای وبسایت های ساخته شده بر عهده ی سفارش دهنده می باشد و اگر نیاز به تولید محتوا دارید
میتوانید از طریق وبسایت سفارش خود را ثبت کنید.
.11شروع همکاری با آنکدرز منوط به پذیرش این قوانین ذکر شده می باشد.
 .12پرداخت هزینه ی خدمات از طریق درگاه پرداخت معتبر وبسایت و یا کارت به کارت قابل انجام است.

 .13حق استفاده و نشر تمامی مطالب موجود در انحصار وبسایت آنکدرز است و هرگونه استفاده بدون کسب مجوز
کتبی ،حق پیگرد قانونی را برای وبسایت آنکدرز محفوظ می دارد.
 .14بعد از طراحی و ارائه ی وبسایت به مشتریان در صورت نیاز به تغییرات در ظاهر پوسته و یا اضافه و کاهش یک
بخش در وبسایت صرفا با پرداخت هزینه مقدور است زیرا بعد از ارائه ی وبسایت به مشتریان و مطمئن شدن از
رضایت آن ها ،آنکدرز مسئولیتی در قبال تغییر سلیقه ی مشتریان ندارد.
قسمت قوانین و مقررات ما ممکن است به روز شود .در صورت به روز شدن قوانین نسخه ی قبلی قوانین در آرشیو
قرار میگیرد.

این قوانین از تاریخ  1399/10/5قابل اجرا است.
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