عقد خدمة «إعلن» SMS
خدمة إعلن للرسائل النصية القصيرة  SMSمن ڤودافون تمكنك من اإلعالن عن أعمالك باسم
شركتك للعمالء المحتملين( أو بين العاملين لديك) ،حيث تتمكن من خاللها االستمتاع بالوصول
إلى العمالء وإقامة عالقات تجارية مميزة معهم بغض النظر عن شبكة المحمول التى يتعاملون
معها.
يمكن لشركتك التواصل مع العمالء لعرض الخدمات أو المنتجات عبر الرسائل النصية القصيرة
 SMSباسم شركتك وبأقل تكلفة (ويشار اليها فيما بعد بـ"الخدمه") .عالوة على ذلك ،يمكنك إدارة
جميع الرسائل  SMSمن خالل برنامج ڤودافون المتقدم إلدارة حمالت الرسائل النصية القصيرة.
تقدم هذه الخدمة طبقا للشروط واألحكام العامة المرفقة والتفاصيلة التالية:

معلومات عن العميل
اسم الممثل القانونى للشركة:
رقم البطاقه:
اسم الشركة:
رقم السجل التجارى:
رقم الحساب:
رقم العقد:
رقم التليفون األرضى:
عنوان البريد االليكترونى (اختيارى):

باقات

اختيارات االسم (يجب كتابة االختيارات الثالثة)

أ-اإلختيار األول:

الرسوم

عدد الرسائل

ب-اإلختيار الثانی:
ج-اإلختيار الثالث:

مدة العقد

تكتب األسماء باللغة االنجليزية فقط بما ال يزيد عن  11حرف
( تشمل حروف األبجدية االنجليزية  Z-Aواألرقام  9-0والرموز *.^>=÷-»&%

قبول العميل بشروط العقد
اقر بموافقتى على تشغيل الخدمه وفقًا للتفاصيل المذكورة اعاله.
كما أقر بمسؤليتى وعن أى محتوى للرسائل النصية القصيرة المرسلة من هذا الحساب.
أقر وأتعهد بسداد كافة الرسوم المتعلقة بخدمة إرسال الرسائل النصية القصيرة ،بما فی ذلك
رسوم الخدمة والتكاليف اإلضافية المصاحبة الستخدامى للخدمة.
أقر بالتزامی بالشروط واألحكام المنصوص عليها فی الصفحة الخلفية من هذا العقد.
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الشروط واألحكام :
 – 1الخدمات موضوع هذا العقد متوفرة ومقدمة للشركات والكيانات المؤسسية فقط.ينبغى على من يقوم
بالتوقيع على هذا العقد أن يكون متمتعا ومخوال بكل الصالحيات القانونية من الشركة أو الكيان الذى يقوم
بتمثيله.
– 2ڤودافون تملك الحق فى رفض أى من األسماء المختارة من العميل إذا لم يكن مطابقًا لألسم المذكور
فى السجل التجارى.كما يقر أن االسم الذی تم اختياره مكتوب بشكل صحيح ونهائی هجائيا .وبناء عليه تتعهد
الشركة بعدم الرجوع على ڤودافون بالمسئولية القانونية فيما يخص أختيار االسم .
 – 3الشركة مسئولة عن محتوى الرسائل النصية القصيرة .يحظر بشكل قاطع أن يكون محتوى الرسالة ذو
طبيعة سياسية أو دينية أو معادية لألديان أو عسكرية أو أن يشكل محتوى الرسالة تهديدا محتمال لألمن
القومی أو يضم مواد إباحية أو مواد تتعلق بالعنف وسوء معاملة األطفال أو تتعلق بعرض وتجارة المواد
الممنوعة أو يمثل خرقا لحقوق ڤودافون فيما يتعلق بالمنافسين ،وبوجه عام يحظر أى محتوى يخالف القانون
والسياسة العامة للدولة.
 – 4مدة سريان العقد محددة كما هو مبين فى الصفحة األولى منه ويجدد تلقائيا لمدة مماثلة ،ما لم يخطر
أحد الطرفين الطرف اآلخر كتابة برغبته فى عدم تجديد العقد قبل 30يوما من تاريخ نهايته.
 – 5فى حالة ما قرر العميل إلغاء الخدمه قبل تاريخ نهايه العقد ،يتحتم على الشركة سداد رسوم
إلغاء التعاقد والتى تساوی قيمة رسوم الدخول على الخدمة لمدة شهرين .فی هذه الحالة ال يحق الشركة
استرداد أی مبالغ دفعها فی وقت سابق.
 – 6تدفع الشركة الرسوم المتفق عليها للعدد المتفق عليه من الرسائل النصية القصيرة ،وما زاد على العدد
المتفق عليه تتم المحاسبة عليه بتعريفة سعر ڤودافون السارية وقت إرسال تلك الرسائل.
– 7تقر الشركة وتعلن مسئوليتها الكاملة وحدها عن استخدام الخدمة المقدمة من ڤودافون.
 – 8تقر الشركة وتعلن مسئوليتها الكاملة وحدها عن االسم التجاری أو االسم أو العالمة التجارية أو الماركة أو
الشعار أو المعلومات عن بضائع أو اإلعالنات الموجودة ضمن محتوى الخدمة المقدمة من ڤودافون .
 – 9يجب الحصول على موافقة العميل المتلقی الرسائل النصية القصيرة ،عالوة على ذلك يجب أن يمنح المتلقی
الحق دائما لمنع تلقی الرسائل من الشركة.
 –10إذا رغب العميل فى التحويل إلى أى نظام سداد آخر من أنظمة ڤودافون فيتعين عليه فی هذه الحالة
تسديد كل المبالغ المستحقة عليه أوال.
 – 11أي جهاز تم تقديمه الشركة ألداء الخدمة هو ملكية خاصة لڤودافون وحدها ويتعين على الشركة إعادته
إلى ڤودافون عند انتهاء االشتراك فی الخدمة.
 – 12يحق لڤودافون تغيير تعريفة الخدمات التى تقدمها بعد إخطار الشركة قبل تطبيق التعريفة الجديدة بـ 15يوم.
 –13يحق لڤودافون وقف تقديم الخدمة فى حالة مخالفة الشركة ألی شرط من شروط التعاقد.
 – 14أى خالف ينشأ عن تنفيذ هذا العقد يتم تسويته وديا بين الطرفين ،فى حال تعذر ذلك يتم حل الخالف طبقا
للقانون المصری أمام محكمة  6اكتوبر المختصة.

االسم:
المهنة:
التوقيع:
التاريخ:
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E’len SMS Services Contract
Vodafone Business E’len SMS services & bundles allow you to advertise your business with
your company’s name to potential customers (or amongst your employees) through which you
will extend your business reach and enjoy direct personalized relationship with your customers
regardless of their mobile network.
Your company can communicate any service or product to your customers via SMS with your
company’s name at the lowest prices (The ‘‘Services’’)Furthermore you can manage all your SMS
messages through Vodafone’s advanced SMS campaign manager software.
The services are offered according to the below particulars & the General Terms and Conditions :

Customer Information
•
•
•
•
•
•
•
•

Legal Representative of your Company:
ID# :
Company Name:
Commercial Registration Number of company:

Account Number:
Contract Number:
Landline Number:
Email (optional) :

Name Choices (All 3 choices must be filled)

Bundles
Access fees

a.  Choice #1:
b.  Choice #2:

NO. of SMS

Duration of the Contract

c.  Choice #3:
With a maximum of 11 characters, names must be in English only, available characters (A-Z, a-z, 0-9),
spaces and the following symbols: # % & * ( ) - + = / > < ; , .

Client’s Acceptance
I hereby, confirm my acceptation for the activation for the SMS Services. As per the above
particulars, I shall be responsible for the content of any of the transmitted SMS from the
account(s). I confirm that I shall effect payment of all SMS associated charges including the
Services fees and all additional costs associated with my usage of the Service. I declare my
abidance to the Terms and Conditions displayed in the back of this document.
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Terms and Conditions
1. The Services are made available and offered only to associations and corporate entities. The signatory of the
present Contract is deemed to have all the legal and proper corporate authorities to engage the Customer.
2. Vodafone has the discretionary right to refuse any of the “Name Choice” chosen by the Customer if it
was unlike the name mentioned in the Customer’s commercial register. Moreover, the Customer hereby
acknowledge that the spelling of the requested “Name Choice” is final and correct. Accordingly, the Customer
will hold Vodafone harmless of any claim or allegation related to the use of the “Name Choice.”
3. Customer is responsible for the SMS content (the “Content”) associated with the Service. Is Prohibite the
content that is of political nature - Religious and/or anti-religious nature - Military nature - posing possible
threat to matters of national security - pornographic nature - child abuse and/or violent nature - display &
trading of banned substances, materials and items – in breach of Vodafone rights & guidelines- related to a
competitor of Vodafone and generally any content that would violated the law, public policy and social norms.
4. The duration of the Contract is fixed as indicated in the front page (the “Particulars wlans”) and shall be
renewed automatically for similar periods, unless one of the parties inform the other through a 30 days’ prior
written notice of his intent not to renew the Contract for similar period(s).
5. In the event the Customer decides to terminate the Contract before the laps of its Original Term, the
Customer shall in this case pay a termination fee which shall be equivalent to (2) two months of Access Fees. In
this case, Customer shall not be entitled to get refund of any of the amounts he paid earlier.
6. The Customer shall pay the agreed Access Fees for the agreed number of SMS and any SMS sent in excess ,
shall be charged according to the then applicable Vodafone Tariff Plan.
7. The Customer warrant and declare his/her full responsibility from using the Services provided by Vodafone.
8. The Customer declare his/her full and sole responsibility for any, Trade Mark, Name, Logo, Goods,
Information, Advertising integrated in the Content or displayed on the Services provided by Vodafone.
9. The consent of any customer(s) should be taken for receiving SMS. Additionally, customer, should always be
given the opportunity to opt out from receiving SMS from your company.
10. If the Company wishes to migrate to any tariff plan provided by Vodafone, the Company shall settle any due
amounts first.
11. Any device offered to the Company is solely owned by Vodafone and should be returned upon the
termination of the Contract.
12. Vodafone has the right to change the tariff of any Services it provides, giving 15 days notice to the Company.
13. Vodafone has the right to terminate the provision of Services and the present Contract, for any violation of
the provisions contained in the present Contract by the Company.
14. Any dispute that may arise under this Contract shall be settled amicably, if the parties fail to do such, any
dispute shall be settled according to the Egyptian Law before 6th of October Courts.

Name :
Position :
Signature :
Date :
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