MÜQAVILƏ No_

Bakı ş.,

_______, 20__-ci il

Bir tərəfdən bundan sonra “Operator” adlanacaq, Azərbaycan Respublikası qanunları və öz
Nizamnaməsi əsasında fəaliyyət göstərən, Şərifzadə 241 küç. ünvanında yerləşən “Delta Telekom
Ltd” MMM, direktoru R.Vəliyev şəxsində, digər tərəfdən bundan sonra “Sifarişçi” adlanacaq
____________, ___________ ünvanında yerləşən, _____________şəxsində aşağıdakı şərtlərlə,
ayrı- ayrılıqda Tərəf, birlikdə Tərəflər adlandırılaraq, bu Müqaviləni bağlayırlar.

1. ÜMUMİ MÜDDƏALAR
1.1. Bu müqavilə tərəflər arasındakı bütün əvvəlki yazılı və şifahi danışıqları üstələyir.
1.2. Sifarişçi bu müqaviləni imzalamaqla, Operatora bu müqaviləni oxuduğu, başa düşdüyü və
şərtləri ilə öhdələndirildiyi ilə razılaşdığına dair zəmanət verir.
1.3. Müqaviləyə edilən Qoşmalar və Əlavələr onun ayrılmaz tərkib hissəsi sayılır.

2. MÜQAVILƏNIN PREDMETİ
Tərəflər,bu müqaviləni imzalamaqla aşağıdakı qoşmaların birini və ya bir neçəsini təsdiq etməyə
razılaşırlar:








Xidmət müqaviləsi - Hosting və Domen (Qoşma 1)
Xidmət müqaviləsi - Co-Location (Qoşma 2)
Xidmət müqaviləsi - Reseller (Qoşma 3)
Xidmət müqaviləsi - Dedicated services (Qoşma 4)
Xidmət müqaviləsi - VPS (Qoşma 5)
Xidmət müqaviləsi - Back-up Recovery (Qoşma 6)
Xidmət müqaviləsi - Elektron poçt (Qoşma 7)

3. MÜQAVILƏNİN LƏĞV EDİLMƏSİ
Bu müqavilə ilə verilən xidmət xəbərdarlıq edilmədən, istənilən zaman Operator tərəfindən
dayandırıla bilər və bu zaman Operator Sifarişçiyə və ya üçüncü tərəfə vurulmuş ziyana görə
məsuliyyət daşımır. Əgər Operator, müqavilənin müddəti bitmədən öncə, Sifarişçinin ödənişini
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qabaqcadan etdiyi dövrdə müqaviləni ləğv edərsə, bu zaman Sifarişçiyə Operatorun mülahizəsi
əsasında geri qalan məbləğ ödənilir.

4. MƏXFİLİK
4.1. Tərəflər bu müqavilənin icrası ilə əlaqədar digər tərəf barəsində əldə etdiyi bütün məlumatı
məxfi saxlamağa borcludurlar.
4.2. Tərəflər barəsində məlumatın hər hansı səbəbə görə yayılması onu yaymış tərəfi məsuliyyətə
cəlb etmək üçün əsasdır.

5. FORS MAJOR
5.1. Müqavilə bağlandıqdan sonra, Tərəflərin nə əvvəlcədən görə bilmədikləri, nə də görülə
biləcək tədbirlərlə təsir etməyə qadir olmadıqları hadisələr nəticəsində qarşısıalınmaz qüvvə
şəraiti yarandıqda və bu səbəbdən Müqavilə üzrə öhdəlikləri qismən və ya tamamilə yerinə
yetirilmədikdə Tərəflər məsuliyyətdən azad edilirlər.
5.2. Qarşısıalınmaz qüvvə hallarına o hadisələr aiddir ki, Tərəflər onlara təsir göstərə bilmir və
onların meydana gəlməsi üçün məsuliyyət daşımırlar, məsələn, zəlzələ, daşqın, yanğın, habelə
tətil, dövlət orqanlarının qərarları, bu Müqavilənin yerinə yetirilməsinə mane olan hər hansı
xarakterli hərbi əməliyyatlar, terror aktları.
5.3. Qarşısıalınmaz qüvvə hallarına istinad edən Tərəf, bu halların baş verdiyi haqqında digər
Tərəfə dərhal yazılı məlumat verməlidir.
5.4. Əgər öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi 6 aydan çox davam edərsə, hər bir tərəf digər tərəfə
bildirməklə Müqaviləni birtərəfli qaydada ləğv etmək hüququna malikdir.

6. MÜBAHİSƏLİ MƏSƏLƏLƏRİN HƏLLİ
6.1. Bu müqavilənin icrası və ləğvi zamanı baş verə biləcək bütün mübahisələr tərəflər arasında
danışıqlar yolu ilə həll edilir.
6.2. Mübahisələr danışıqlar yolu ilə nizama salınmadıqda Azərbaycan Respublikasının mövcud
qanunvericiliyinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Məhkəmə orqanlarında həll edilir.

7. DİGƏR ŞƏRTLƏR
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7.1. Operator istifadə şərtlərini istənilən zaman dəyişdirə bilər və bu cür dəyişikliklər Sifarişçiyə
göndərilən kimi qüvvəyə minir.
7.2. Bu müqaviləyə edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklər hər iki tərəfin imzası və möhürü ilə
təsdiqlənir və yazılı şəkildə Müqaviləyə əlavə edilir.
7.3. Bu Müqavilə Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə hazırlanır və eyni hüquqi qüvvəyə malikdir.

Operator:
Delta Telekom MMM
Direktor:
Ramazan Vəliyev

Sifarişçi:
____________________
Direktor:
_____________
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