قرارداد عرضه توکن وفاداری با کد  KLT1مبتنی بر شبکه ققنوس

 -1طرفین قرارداد
 -1-1ناشر :شرکت سهامی خاص فناوریهای اطالعاتی و مالی توزیعشده یکتا ققنوس پارس (ققنوس) به
شماره ثبت  537464به شناسه ملی  14008136853و کد اقتصادی  411646597616به
نمایندگی آقای سید ولیاهلل فاطمی اردکانی بهعنوان مدیرعامل به شماره ملی  4449594932و
آقای مظفر پوررنجبر بهعنوان رئیس هیئتمدیره به شماره ملی  4899347650به نشانی تهران،
کاووسیه ،میدان کوشیار ،خیابان شهید عقیل خلیلزاده ،پالک  ،28طبقه سوم واحد جنوبی و شماره
پستی  1969733717و شماره تماس .88782085
 -2-1دریافتکننده :دارنده حساب معتبر در شبکه ققنوس و دارنده شماره همراه منطبق با کد ملی که در
کیف توکن ققنوس آن را اعالم و ثبت نموده و هویت وی بر پایه ضوابط احرازشده است و طبق
شرایط مندرج در سپیدنامه توکن  KLT1واجد شرایط دریافت توکن باشد.
 -2موضوع قرارداد
 -1-2دریافت  ...............تعداد توکن وفاداری ققنوس با کد  ،KLT1بهاختصار «توکن وفاداری» با مشخصات
مندرج در آخرین ویرایش سپیدنامه توکن وفاداری ققنوس با کد  KLT1مبتنی بر شبکه ققنوس،
بهاختصار «سپیدنامه توکن وفاداری» ،در دسترس از تارنمای www.kuknos.ir

 -3بهای قرارداد
 -1-3قرارداد حاضر بهطور رایگان منعقدشده است.
 -2-3هزینههای ذیل ،مشمول بهای قرارداد نمیشود و جداگانه محاسبه و وصول میگردد:
 -1-2-3هزینه خرید توکن پایه شبکه ققنوس ،به نام «پیمان» برای فعالسازی کیف توکن.
 -2-2-3کارمزد تراکنشهای توکن وفاداری در شبکه ققنوس.
 -4مدت قرارداد
 -1-4شرایط و مفاد این قرارداد از تاریخ عرضه توکن تا هنگام پایان توکن (انتهای سال  ،)1404طبق
سپیدنامه توکن وفاداری معتبر و الزماالجرا خواهد بود.
 -5تعهدها و حقوق ناشر
 -1-5تعهدهای ناشر
 -1-1-5پایداری شبکه ققنوس را تأمین و تضمین میکند .پایداری شبکه ،شامل امنیت زیرساختها ،کیف
توکن ققنوس و کاربردهای تعریفشده برای آن میشود.
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 -2-5حقوق ناشر
 -1-2-5سوابق استنادپذیر و بهروز بهمنظور احراز هویت خریدار را دریافت میکند.
 -2-2-5در صورت ضرورت و تنها برای پشتیبانی و پیشبرد خدمات در شبکه ققنوس ،از اطالعات یا
تحلیلهای راجعبه خریدار بهرهبرداری میکند ،و حق ندارد بدون رضایت دریافتکننده اطالعات
راجعبه وی را به دیگران واگذار کند.
 -6حقوق و تعهدهای دریافتکننده
 -1-6حقوق دریافتکننده
 -1-1-6توکنهای وفاداری دریافت شده را در آدرس معتبر ققنوسی اعالمشده ،دریافت میکند.
 -2-1-6بدون پرداخت هزینه اضافه ،از خدمات ایمن و باکیفیت شبکه ققنوس برخوردار میشود.
 -3-1-6بدون پرداخت هزینه ،سوابق تراکنشهای توکن وفاداری خود در شبکه ققنوس را دریافت میکند.
 -4-1-6برپایه شرایط برشمرده در سپیدنامه ققنوس ،از حق رأی برای سنجش کیفیت میزبانان ققنوس
برخوردار است.
 -2-6تعهدات دریافتکننده
 -1-2-6شماره همراه معتبر منتسب به کد ملی خود را جهت انعقاد قرارداد ارائه دهد.
 -2-2-6شخصاً امنیت نگهداری از کلید خصوصی را به عهده میگیرد و مسؤولیت بیاحتیاطی و بیمباالتی
منجر به ناامنی آن را میپذیرد.
 -3-2-6هرگونه کارکرد نادرست یا نامناسب شبکه یا کاربردهای ققنوس را در نخستین فرصت به فروشنده
اعالم میکند.
 -4-2-6در ارائه سوابق و اطالعات خواستهشده از سوی فروشنده ،راستی و درستی آنها را تضمین میکند.
 -5-2-6از شرایط و ضوابط ناظر بر کاربری شبکه ققنوس و همچنین قوانین و مقررات حاکم بر آن آگاهی
کامل دارد و پیامدهای ناآگاهی از آنها را به عهده میگیرد.
 -6-2-6ریسک استفاده از کیفهای توکن ارائهشده از سوی سایر میزبانها را به عهده میگیرد.
 -7-2-6سپیدنامه ققنوس و اصالحیههای آن ،مصوب بنیاد ققنوس مندرج در تارنمای اختصاصی به نشانی
 www.kuknos.org/wpرا خوانده و بهتمامی مفاد آن پایبند است.
 -8-2-6از اخبار و اطالعات منتشرشده در تارنمای اختصاصی فروشنده به نشانی www.kuknos.irآگاهی
کامل دارد.
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 -7مسؤولیتهای قراردادی
 -1-7مسؤولیت ناشر
 -1-1-7ناشر متعهد است مطابق شرایط و مندرجات سپیدنامه نسبت به تحویل کافی و درست توکن وفاداری
به آدرس ققنوسی اعالمشده از سوی دریافتکننده اقدام کند.
 -2-1-7ناشر متعهد است که از مختلکردن یا از کار انداختن غیرمجاز شبکه ققنوس یا کاربردهای
واگذارشده به دریافتکننده یا تقصیر در بازیابی آنها خودداری کند.
 -2-7مسؤولیت دریافتکننده
 -1-2-7دریافتکننده متعهد است از قصور یا تقصیر در تأمین امنیت کلید خصوصی خود یا اعالم کلید
عمومی نادرست خودداری کند.
 -2-2-7دریافتکننده متعهد است از هرگونه بهرهبرداری یا بهکارگیری مجرمانه یا خالف مقررات توکن
وفاداری خودداری کند.
 -3-2-7دریافتکننده متعهد است از اظهار یا ارائه خالف واقع یا ناقص یا نابهنگام اطالعات و مستندات
موضوع این قرارداد خودداری کند.
 -4-2-7دریافتکننده اعالم نمود از حقوق و تعهدات خود بهموجب این قرارداد یا سایر قوانین و مقررات
آگاه است.
 -8مصونیتهای قراردادی
 -1-8رویدادها یا رفتارهای ذیل ،حسب مورد ،موجب ابرای هریک از طرفین از مسؤولیتهای این قرارداد
میشود:
 -1-1-8رویدادهای فرا ارادی ،اعم از پیشبینیشده یا نشده طبیعی و انسانی ،مانند سیل ،زلزله و آتشسوزی،
جنگ ،انقالب ،بلوا و آشوب.
 -2-1-8محدودیتها یا ممنوعیتهای ناشی از قوانین و مقررات ملی و فراملی.
 -3-1-8اقدام مراجع صالحیتدار قانونی مبنی بر غیرفعال کردن شبکه ققنوس یا هریک از کاربردهای آن،
مشروط بر آنکه موجب آن جرم یا تخلف ارتکاب یافته از سوی طرف قرارداد نباشد.
 -4-1-8قصور یا تقصیر ارائهدهندگان خدمات پشتیبان فروشنده ،ازجمله و بهویژه ارتباطی و فناوری اطالعات
و برق.
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 -5-1-8زیان یا آسیب جسمی ،حیثیتی یا مادی جبرانناپذیر یا شدید محققالوقوع ،بهگونهای که تنها با
محدود یا ممنوع کردن کارکرد شبکه یا کاربردهای ققنوس ،پیشگیری یا کاهش زیان یا آسیب
موردنظر امکانپذیر باشد.
 -6-1-8دریافتکننده حق هرگونه اعتراض در خصوص موضوع قرارداد حاضر و حق اقامه دعوا در خصوص
آن را از خود سلب و ساقط نمود.
 -9قانون حاکم بر قرارداد
 -1-9قوانین و مقررات الزمالرعایه در جمهوری اسالمی ایران؛ ازجمله و بهویژه :قانون تجارت الکترونیکی.
 -2-9در خصوص مشتریان خارجی ،اعمال حاکمیت قوانین و مقررات خارجی تنها در صورتی امکانپذیر
است که با بند « »1-9قرارداد مغایرتی نداشته باشد.
 -10ابزارهای ارتباطی ناشر
 -1-10ایمیل ناشرinfo@kuknos.ir :
 -2-10تارنمای ناشرwww.kuknos.ir :

 -3-10دریافتکننده:
 -1-3-10رایانامه :اعالمی در کیف توکن ققنوس.
 -2-3-10شماره تماس همراه :اعالمی در کیف توکن ققنوس.
 -3-3-10آدرس حساب دریافتکننده :اعالمی در کیف توکن ققنوس.
 -4-10در صورت تغییر در اطالعات موضوعبندهای « »2-10« ،»1-10و « ،»3-10هریک از طرفین در
کوتاهترین زمان طرف دیگر را آگاه میکند.
 -11تاریخ و زمان الزماالجرا شدن قرارداد
 -1-11از تاریخ و زمان امضای نسخه الکترونیکی قرارداد از سوی طرفین ،الزماالجرا میشود.
 -2-11دریافتکننده میپذیرد که از تاریخ ثبت تراکنش مالی واریز وجه بهحساب ققنوس ،پایبندی یکجانبه
خود به مفاد قرارداد را اعالم میدارد.
 -12پیوستهای قرارداد
 -1-12سپیدنامه توکن وفاداری.
 -2-12سپیدنامه شبکه ققنوس و توکن پیمان و اصالحیههای آن.
 -13پایان قرارداد
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 -1-13با پایان قرارداد به هر دلیل ،طرفین در کوتاهترین زمان مبتنی بر مفاد این قرارداد و پیوستهای آن،
نسبت به تسویه دیون و تعهدات یکدیگر اقدام مینمایند.
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