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بنام خدا
قوانین و شرایط فروش سرویس های نمایندگی رسیلر نیک به اشخاص حقیقی و حقوقی
رسیلرنیک resellernic.ir

 .1سرویس های قابل ارائه در سامانه مدیریتی رسیلرنیک شامل ثبت  ،تمدید و انتقال دامنه های ملی ایران بصورت اختصاصی تحت وبگاه
سامانه و همچنین امکانات خاص دیگر که بر اساس تصمیمات مدیران رسیلرنیک برای کاربران زیر مجموعه دیده شده است میباشد
 .2هزینه های جاری سرویس های فعال در وبگاه رسیلرنیک درج گردیده است و نمایندگان میتوانند اطالعات را در وبگاه مشاهده کنند
)1

در صورت تغییر هزینه های جاری بصورت عمومی در وبگاه رسیلرنیک اطالع رسانی خواهد شد و همچنین بصورت پست الکترونیک
به کاربرانی که عضو خبرنامه میباشند ارسال خواهد شد

 .3برگشت وجه واریز شده به حساب کاربری یک نماینده در رسیلرنیک غیر قابل برگشت می باشد
 )1برگشت وجه به حساب نماینده ها در زمانی انجام میگردد که رسیلرنیک بدلیل عدم تمدید قرارداد با مرکز ثبت دامنه (  ) nic.irو
نمایندگان رسمی دیگر این مرکز تا مدت  30روز کاری نتواند سرویسی به نماینده ارائه دهد
 .4ممکن است تغییراتی از طرف مرکز ثبت دامنه (  ) nic.irدر سامانه یا قرارداد نماینده اعمال گردد .این تغییرات میتواند بصورت کلی یا
جزیی مانند افزایش قیمت سرویس های فعال و تغییر سرویس ها و سیاست کلی و  ...............باشد که این تغییرات با توجه به توافق نامه
فی مابین رسیلرنیک و مرکز ثبت دامنه (  ) nic.irدرسیستم ما نیز لحاظ و در این قرارداد موثر خواهد بود
 )1تغییرات شامل کاربر جدید و قدیم و نیز کاربری که از قبل اعتبار مصرف نکرده ( یونیت یا وجه ریالی ) در حساب کاربری خود
داشته باشد نیز میشود
 .5خدمتی که رسیلرنیک طی این توافق نامه به نماینده ارائه می نماید فقط شارژینگ حساب کاربری نماینده در سرویس های فعال
رسیلرنیک و پشتیبانی از سرویس های مرکز ثبت دامنه که در محدوده دسترسی رسیلرنیک است می باشد  .که این امر شامل ارسال
درخواست ثبت و تمدید و انتقال دامنه های ملی ایران بر اساس سرویس  eppمرکز ثبت دامنه میباشد
 .6ادرس وب سرویس مدیریتی رسیلرنیک جهت عملیات دامنه های ملی ایران تا اطالع ثانوی  IRTLD.COMمیباشد
 .7رعایت و اجرای قوانین جرایم اینترنتی و مرکز ثبت دامنه (  ) nic.irو قوانین رسیلرنیک بر تمامی کاربران فعال و غیر فعال الزامی میباشد
و شرکت هیچ مسئولیتی در صورت مشکل حقوقی  ،قضایی و امنیتی در برابر کاربران را نمی پذیرد
 .8شرکت مسئولیتی در قبال بانک های اطالعاتی  ،نرم افزاری و عملکرد سامانه فیزیک نظری (  ) nic.irندارد
 .9تمام مسئولیت های زیر نمایندگان یک نماینده متوجه آن نماینده خواهد بود  .لذا در تعریف زیر نمایندگان خود دقت کنید
 .11قوانین جزیی در بخش پرسش و پاسخ وبگاه رسیلرنیک درج گردیده است و تمام نمایندگان میبایست آنها را مطالعه و ملزم به اجرا آن
هستند که این موارد شامل تمام نمایندگان خواهد بود
 .11پس از اتمام قرارداد رسیلرنیک با مرکز ثبت دامنه (  ) nic.irقرارداد قبلی منقضی و یک قرار داد جدید فعال خواهد شد که این فرآیند
از  ۵ساعت الی  ۵روز کاری زمان می ببرد .
 .12رسیلرنیک این حق را برای خود محفوظ میدارد که در هر زمان هزینه های استفاده از سرویس ها و خدمات و .....را افزایش یا کاهش دهد
 .13شرکت این حق را برای خود محفوظ میدارد که میتواند در هر زمان قوانین و سیاست کاری فعلی را بصورت جزئی و کلی در جهت منافع
شرکت تغییر بدهد
 .14درخواست کاربر برای همکاری یا خرید یا سفارش سرویس ها و محصوالت و کاالهای رسیلرنیک به منزله قبول تمام موارد و شرایط و
قوانین رسیلرنیک و مفاد باال محسوب میگردد
بخش فروش و پشتیبانی

