تعهدنامه تعریف شماره خدماتی
(ویرایش)59/60/60

هشتشن گشاهی ،ثذیي ٍسیلِ ثِ استحضبس هیسسبًذ عجك اثالغیِ ششوت استجبعبت سیبس ایشاى اص اٍل اسدیجْشتهبُ سبل  ،29سش
شوبسُ ّبی اسسبل پیبهه ثِ دٍ شبخِ خذهبتی ٍ تجلیغبتی ثِ ششح ریل دستِثٌذی هیشًَذ.
شوبسُّبی خذهبتی هتعلك ثِ ششوتّب ،دفبتش ٍ سبصهبىّبیی است وِ پیبههّبیی ثب هحتَای خذهبتی ،هشخص ٍ دس هحذٍدُ
وبسی ّوبى هجوَعِ ثشای هخبعجبًی شٌبختِشذُ وِ خَد دسخَاست دسیبفت ایي پیبههّب سا دادُاًذ اسسبل هیوٌٌذ ٍ هحتَای
آى اعالعسسبًی ٍ اسائِ خذهبت ثِ افشاد داٍعلت ٍ شٌبختِ شذُ است.
ّشگًَِ اسسبل پیبهه وِ ثذٍى سضبیت صبحت تلفي ّوشاُ ٍ ثذٍى اعالع ایشبى صَست گیشد ،پیبهه تجلیغبتی هحسَة هیشَد ٍ
اسسبل ایيگًَِ پیبمّب ثشای هخبعجبًی وِ دسخَاست عذم دسیبفت ایي پیبههّب سا دادُاًذ اهىبىپزیش ًیست.
ششوت هَظف ثِ اسسبل ساٌّوبی عذم دسیبفت پیبهه ثصَست هبّیبًِ ٍ یب صیشًَیس دس ّش پیبم ثِ هخبعجبى هی ثبشذ.
چٌبًچِ ثش خالف ایي تعْذًبهِ وبسثشی خغَط خَد سا اص حبلت تجلیغبتی ثِ خذهبتی تغییش دادُ ٍ ثب سش شوبسُ خذهبتی خَد
اسسبل تجلیغبتی اًجبم دّذ(اسسبل ّشگًَِ هحتَا هغبیش ثب هَضَع اعالم شذُ دس تعْذًبهِ) ضوي تغییش وبسثشی سششوبسُ ،هشوَل
پیگشد لبًًَی خَاّذ ثَد ٍ هسئَلیت آى توبهبً ثش عْذُ ایشبى است ٍ هَظف ثِ ججشاى توبم خسبست هبدی ٍ هعٌَی ٍاسدُ ثِ
ششوت استجبعبت سیبس ایشاى هیثبشذ .لزا اص شوب وبسثش گشاهی خَاّشوٌذین دس صَستی وِ توبیل داسیذ اص شوبسُ خَد ثِ عٌَاى
شوبسُ خذهبتی استفبدُ ًوبییذ ،ثب آگبّی وبهل اص ششایظ ٍ تعْذات فَق ،تعْذًبهِ صیش سا تىویل ٍ اسائِ ًوبییذ.
مشخصات متقاضی شماره پیامک خدماتی
 -1هشخصبت ٍ َّیت هتمبضی(شخص حمَلی)
ًبم ششوت/سبصهبى/هَسسِ:
شٌبسِ هلی:
شوبسُ التصبدی:
ًَع فعبلیت ششوت/سبصهبى/هَسسِ:
شوبسُ تلفي ثبثت :
ًشبًی ششوت/سبصهبى /هَسسِ:

شوبسُ ثجت ششوتّب:

شوبسُ ًوبثش:

مشخصات و هویت مدیرعامل ،نماینده مدیرعامل یا نماینده قانونی شرکت
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:
وذ هلی:
تلفي ّوشاُ:

آدسس ایویل:

شوبسُ خظ خذهبتی:
جبهعِ ّذف:
هَضَع هحتَای پیبهه خذهبتی:


تىویل ولیِ هَاسد الضاهی است.

اهضب ٍ هْش ششوت ......

