
 تیو مقررات سا نیقوان

که کاربر سفارش خود را در وب  شودیمنعقد م کافه ترجمهکاربر و مرکز ترجمه  انیم یقرارداد زمان کی -1

 .دیپرداخت نما ریاز دو شکل ز یکیثبت و مبلغ سفارش را به  تیسا

        ینترنتیدرگاه ا قیاز طر نیپرداخت آنال         -

روش پرداخت، کاربر موظف به  نیخودپرداز، در صورت استفاده از ا ای یبانک زیوار قیپرداخت از طر         -

 است. تیدر وب سا یپرداخت شیثبت ف

 دهد.    یسفارش را به کاربر اطالع م لیو زمان تحو تیفیک نه،یهز کافه ترجمه -2

 .دیانجام سفارش در زمان پرداخت به کاربر اعالم خواهد گرد ییزمان نها -3

کاربر  یاعالن ها از سو یو عدم بررس تیمنظم کاربر به وب سا یدر قبال عدم دسترس کافه ترجمه -4

 نخواهد داشت. یتیمسئول

 یاعالن در روزها ی. روش هادیاعالن لغو نما کیخود هر گونه قرارداد را با  دیتواند طبق صالحد یکاربر م -5

انجام  ی، ترجمه هاکافه ترجمهکاربر لغو گردد  یقرارداد از سو کیکه  یاست. در صورت یو ساعات ادار یکار

از لغو، به  یناش مهیکل سفارش، به عنوان جر نهیدرصد از هز 10آن به عالوه  نهیهز افتیشده را در قبال در

 مبلغ به کاربر بازگردانده خواهد شد. یکسر و مابق یافتیدر نهیمبالغ از کل هز نیدهد و ا یم لیکاربر تحو

مرکز ترجمه موظف به پرداخت خسارت  افتد،یب ریساعت به تاخ 24از  شیسفارش ب لیکه تحو یدر صورت -6

 باشد. یم

دارالترجمه  اریخارج از اخت یموارد جهیدر قبال عدم انجام تعهدات خود که در نت یتیمسئول کافه ترجمه -7

و ... باشد،  نگیدر هاست یخراب تا،یو د نترنتیشبکه ا یکل یقطع ،یرعادیغ طیشرا ،یعیطب یایوقوع بال رینظ

 نخواهد داشت.

 میاعتراض توسط ت نیاعتراض داشته باشد، ا یلیسفارش تحو تیفیکه کاربر نسبت به ک یدر صورت -8

سفارش  شیراینسبت به و یریسردب میت دییتا یو در صورت ردیگ یقرار م یمرکز ترجمه مورد بررس یریسردب

 شیرایگردد. انجام هر گونه و یتوافق م تیسا نیسفارش به کاربر، طبق قوان نهیاز هز یبازپرداخت بخش ایو 

 یاعالم م کافه ترجمهمربوطه خواهد بود که از طرف  نهیمستلزم پرداخت هز ،یپس از مدت زمان گارانت

 گردد.



مرکز ترجمه ملزم به حفظ اطالعات موجود در سفارش کاربر هستند.  رانیمترجمان، کارمندان و مد هیکل -9

 داشته باشند. یاطالعات دسترس نیبا ارائه حکم دادگاه قادرند به ا یاست که مراجع قانون یهیبد

 سفارش ترجمه شده متعلق به کاربر خواهد بود. یو معنو یتمام حقوق ماد -10

 یها تیمسئول هیدهد و کل یانجام نم یگونه بررس چیش هسفار یدر ارتباط با محتوا کافه ترجمه -12

اطالعات  یجامعه، افشا یو عرف یاخالق ،ینیبا شعائر د رتیمغا ریسفارش و ترجمه آن ها نظ یمرتبط با محتوا

 ینظام جمهور نیقوانکه ترجمه و نشر آن برخالف  یو هرگونه مطلب یحقوق ای یقیمحرمانه اشخاص حق

 باشد، به عهده کاربر است. رانیا یاسالم

گونه  چیحق ندارد ه یشود. مشتر یانجام م تیسا قیو مترجم از طر یمشتر نیارتباطات ب یتمام -13

 یمترجم قرار دهد. در صورت مشاهده حساب کاربر اری...( را در اخت ت،یسا ل،یمیاطالعات تماس )تلفن، ا

 مسدود خواهد شد. یبدون اطالع قبل


