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بسم تعالی

قرارداد همکاری کپینا
این قرارداد فیمابین آقای عباس ریاضت  ،مدیر کل نرم افزار قفل گذاری کپینا و سایت  www.copyna.irکه از این پس سایت کپینا نامیده
می شود و آقا/خانم  .............................................که از این پس فروشنده نامیده می شود منعقد میگردد .
توافقاتی به شرح ذیل به عمل آمد:
ماده 1ـ وظایف طرفین قرارداد
 – 1-1طبق این قرارداد  ،کپینا فایل های با فرمت  PDFو  MP4را توسط نرم افزار تحت رایانه  ،به فرمت  copynaتبدیل میی کنید .ایین
فایل ها فقط توسط نرم افزار مخصوص کپینا و بر روی رایانه قابل خرید و مشاهده می باشد  .کاربران باید ابتدا طبق دستور اعمیل موویود ،
نرم افزار کپینا و نرم افزار های پیش نیاز را به صورت کامل بر روی رایانه نصب کنند تا بتوانند فایل های با فرمت کپینا را مشاهده کنند .
 – 2-1وظیفه اصلی کپینا قفل گذاری بر روی فایل ها و فیلم ها با فرمت ذکر شده در باال می باشد ولی هیچ تضمینی بیرای میوارد خیاص ماننید
هک شدن و یا خرابی سرور و نرم افزار و مشکالت احتمالی و پیرینت غیر قانونی و عکسبرداری و سایر موارد ندارد زیرا امنیت نسبی اسیت
و ما تالش داریم تا وای ممکن امنیت فایل ها را را باال ببریم ولی هکر ها و افراد سود وو همیشه یک قدم از ما ولیوتر هسیتند و بنیابراین
کپینا در این زمینه مسولیتی قبول نخواهد کرد.
 – 3-1کلیه مسولیت های فایل ها و مطالب ارسالی از طرف فروشنده بر عهده خود فروشنده میی باشید و کپینیا هییچ گونیه مسیولیتی در قبیال
محتوای فایل ها و مطالب و فیلم های ارسالی فروشنده ندارد.
 - 4-1سهم مشارکت در فروش فایل ها و مطالب برای کپینا  20درصد(فقط برای قفل گذاری)و در صورت تمایل  30درصید بیرای بازارییابی و
تبلیغ و فروش محصوالت فروشنده توسط کپینا خواهد بود بنابراین سهم فروشنده  50درصد از مبلغ کل فروش هر فایل خواهد بود.
 – 5-1مبلغ فروش کلیه محصوالت و فایل های فروشنده که توسط کپینا قفل گذاری شده باشد ،به صورت آنالین بیه حسیاز زریین پیال کپینیا
واریز خواهد شد و سپس کپینا هر چهارشنبه بیا فروشینده تسیویه حسیاز خواهید کیرد و مبلیغ بیه شیماره کیارت فروشینده بیه شیماره
 ................................................................و به نام .....................................واریز خواهد شد .
 – 6-1کپینا فقط در زمان اعتبار این قرارداد اقدام به ارائه خدمات قفل گذاری خواهد نمود و مدت اعتبار این قرارداد یک سال از تیاری عقید آن
می باشد و در صورت توافق برای سال های بعد نیز به صورت خودکار تمدید می گردد.
 – 7-1در صورتی که هر یک از طرفین قرارداد به هردلیلی قصد ادامه این همکاری طبق این قرارداد را نداشت باید به صورت تلفنیی و سیپس از
طریق ایمیل به طرف دیگر اطالع دهد .پس از پایان و فس قرارداد ،همه شرایط به قبل از قرارداد باز خواهد گشت و فایل های فروش رفتیه
نیز فقط تا یک سال از تاری فروش برای کاربران باز و قابل استفاده خواهد شد و کپینا می تواند کلیه دسترسی ها و خدمات خود را به فایل
های تبدیل شده توسط فروشنده و کاربران و مشتریان فروشنده محدود و حذف نماید .
 – 8-1کلیه خدمات پشتیبانی علمی و محتوایی بر عهده فروشنده است و فروشنده باید در قبال سواالت مشتریان پاسخگو باشد و کپینا هیچگونیه
مسولیتی در قبال محتوای فایل ها و سواالت علمی خریداران ندارد .
 – 9-1اگر فروشنده به هر دلیلی قصد ادامه همکاری و یا پشتیبانی کاربران را نداشته باشد ،کپینا میتواند اطالعات فایل هیا را حیذف و دسترسیی
کاربران را مسدود نماید و یا کلیه مبالغ واریزی را به نفع خود برداشت نماید و فروشنده هیچ سهمی در فروش نخواهد داشت .
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– کپینا فقط وظیفه قفل گذاری فایل ها را دارد و در صورتی که فروشنده تمایل به استفاده از خدمات تبلیغاتی و استفاده از بستر فیروش

رسانه های همکار کپیا را داشته باشد  ،باید هزینه نمایش تبلیغات به صورت ودا به کپینا پرداخت شود  .همچنین کپینا حق نمایش هر گونیه
تبلیغات بر روی رایانه کاربر توسط نرم افزار را برای خود محفوظ می داند.
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– کپینا از طرف فروشنده اوازه دارد فایل ها و فیلم ها و هر آنچه توسط کپینا قفل گذاری شده را در رسیانه هیا و شیبکه ای اوتمیاعی

خود یا دیگران منتشر و در قالب این قرارداد به فروش برساند.
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– فایل ها فقط توسط یک رایانه متعلق به فروشنده باید قفل گذاری و منتشر شوند و نرم افزار فروش فایل کپینا نیز فقط بیر روی ییک

رایانه قابل نصب خواهد بود و یک رایانه را به عنوان مدیر فروش محسوز خواهد کرد.
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– فایل های به فروش رفته از طریق کپینا فقط یک سال اعتبار خواهند داشت و خریداران باید در میدت ییک سیال فاییل را مشیاهده و

استفاده نمایند و این موضوع باید به کاربران نیز از طریق فروشنده و قبل از فروش اطالع رسانی شود .البتیه سیعی کپینیا بیر ایین اسیت کیه
دسترسی کاربران را برای همیشه باز بگذارند.
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– فروشنده باید در تمام فایل ها و فیلم های خود یک راه ارتباطی و پشتیبانی برای پاسخگویی به کاربران قرار دهد .برای مثال باید ییک

تلفن و یا  idتلگرام و یا ایمیل برای پاسخگویی به سواالت علمی کاربران درج نماید تا گاربران بتوانند به راحتی سواالت خیود را مطیر و
پاس را دریافت نمایند.
15-1

فروشنده تعهد می نماید که فایل ها و فیلم های آموزشی که با کپینا قفل گذاری شده اسیت را فقیط در قالیب ایین قیرارداد بیه فیروش

برساند و از دریافت ووه به صورت نقدی و مستقیم از مشتریان خود داری نماید.
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