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طرفین قرارداد:
طرف اول :آقای  ، -فرزند  -به شماره شناسنامه  -و کد ملی ، -متولد  -مدیر عامل  -به شماره ثبت  -آدرس - :تلفن -
طرف دوم :آقای  /خانم فرزند  -به شماره شناسنامه  -کد ملی – ساکن – موبایل  -میباشد.
موضوع قرارداد:
ارائه کلیه خدمات مربوط به دریافت ویزای توریستی کشور کانادا
مدتزمان اجرای قرارداد:
مدت اعتبار این قرارداد از تاریخ امضای قرارداد تا پایان یافتن تعهدات طرفین و حداکثر به مدت.هشت ماه تمام می باشد.
این زمان به وقت سفارت کشور در سفارت مد نظر بستگی دارد.
تبصره یک :با دریافت ویزای توریستی تعهدات فی مابین به اتمام می رسد.
الف -مراحل و شرایط پرداخت مبلغ قرارداد:
مبلغ کل قرارداد میباشد.

کل مبلغ :
)1

مشاوره بصورت رایگان انجام می پذیرد (کلیه مشاوره های حضوری و تلفنی)

)2

هزینه کلیه امور ویزای توریستی از ابتدای شروع تا دریافت ویزای متقاضی میبایست در طی سه مرحله پرداخت
گردد.
دالر امریکا در تاریخ عقد قرارداد به عنوان پیش پرداخت

✓

مبلغ

✓

مبلغ

دالر امریکا در تاریخ

✓

مبلغ

دالر امریکا در زمان دریافت ویزا و پایان تعهدات

همزمان با رویت مدارک اقامت یک ساله ترکیه

ب -تعهدات و مسئولیت های شرکت:
ارائه اطالعات کامل ،صحیح و مستند به متقاضی در مورد شرایط ویزای توریستی در کشور کانادا و بررسی اولیه شرایط متقاضی
و انجام کلیه مراحل دریافت ویزای توریستی کشورکانادا به صورت کامل که تماما به عهده شرکت می باشد.
ج -تعهدات و مسئولیت های طرفین :
 )1اگر به هر دلیلی عمل به مفاد قرارداد ممکن نباشد و ویزای توریستی اخذ نگردد طرف اول میبایست کلیه مبالغ
دریافتی از طرف دوم را بدون کسر حتی یک ریال به ایشان مسترد نماید .
 )2مسئولیت هرگونه تاخیر در تحویل مدارک به عهده متقاضی می باشد .همچنین شرکت تنها اصل مدارک متقاضی را
رویت نموده و از تحویل گرفتن و نگهداری این مدارک خودداری می نماید.
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 )3تهیه سایر مدارک مورد نیاز پروسه به عهده شرکت بوده و فرد متقاضی مسئولیتی در قبال آن ندارد.
 )4متقاضی می بایست دارای گذرنامه معتبر جمهوری اسالمی ایران باشد.
 )5متقاضی موظف است حق الزحمه شرکت را در زمان های تعیین شده در قرارداد پرداخت نماید.
 )6عدم پرداخت به موقع حق الزحمه موجب فسخ قرارداد خواهد شد و مسئولیت ناشی از آن تماما به عهده متقاضی می
باشددر هر مرحله از پرداخت تاخیر بیش از  15روز در پرداختها از سوی طرف دوم صورت پذیرد طرف اول حق فسخ یک
جانبه قرارداد را داشته و در این مواقع طرف دوم باید خسارات ناشی از تاخیر به طرف اول را بپردازد .
 )7متقاضی اطالع کامل دارد که انصراف از مفاد قرارداد مستلزم کسر هزینه های جاری پروسه دریافت ویزای توریستی اعم
از ترجمه مدارک و هزینه های دولتی و وقت سفارت از مبلغ کل پرداختی خواهد بود.
ص -نشانی طرفین
نشانی طرفین همانست که در ابتدای این قرارداد ذکر گردید ،هرگاه یکی از طرفین ،نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد،
باید موضوع را به صورت کتبی حداکثر ظرف مدت یک هفته به طرف مقابل اطالع دهد .تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر
ابالغ نشده باشد ،کلیه نامه ها و اوراق و اظهارنامه ها به نشانی موجود در پرونده با پست سفارشی یا ایمیل ارسال خواهد شد
و ارسال نامه الکترونیکی به منزله ابالغ و اعالم خواهد بود.
د  -نسخه های قرارداد:
این قرارداد در سه نسخه در تاریخ

تهیه و تنظیم و به امضای طرفین رسیده که بین طرفین مبادله

گردیده است و کلیه نسخه های آن اعتبار واحد دارند.

طرف اول:

طرف دوم:

