فرم ثبت نام مشترکین دوچرخه

محل

( ویژه آقایان )

آقایان )
(
ویژهعکس
الصاق

شناسه رمز ................................................. :
مشخصات فردی متقاضی

نام  ................................... :نام خانوادگی  ................................................ :نام پدر  ................................ :شماره شناسنامه  .......................................... :تاریخ تولد ........................................ :
کد ملی  ..................................................... :تلفن همراه  .......................................................................... :ایمیل  .................................................. :شماره خودرو .............................................. :
نشانی منزل  ................................................................................................................................................................................................................................ :تلفن ................................................ :
نشانی محل کار  ......................................................................................................................................................................................................................... :تلفن ................................................. :
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
مهارت در دوچرخه سواری
اینجانب دارای سالمت کامل می باشم نمی باشم و این موضوع را تایید مینمایم.
مشترک گرامی
در صورت داشتن هر گونه بیماری خاص ،شدت و نوع بیماری و داروی مصرفی را درج نمایید .الزم به ذکر است در صورت عدم درج و احراز بیماری  ،ثبت نام شما باطـل و
خسارات وارده اخذ خواهد شد............................................................................................................................................................................................................................................................... .
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
تعهد نامه :
اینجانب آقای  ....................................................فرزند  ........................کد ملی  ..........................................دارای ضمانت ..............................................................................................................
با اطالع کامل اقدام به ثبت نام نموده و تعهد و ضمانت می نماییم در صورت ایجاد هر گونه خسارت وارده از سوی اینجانب به سامانه دوچرخه عمومی و ناوگانش با اعالم
کتبی آن موسسه ،تمام خسارات وارده را ظرف مدت  10روز نقدا پرداخت نمایم.
در صورتی که متقاضی  15تا  18سال می باشد قسمت ذیل توسط ولی یا قیم قانونی تکمیل می گردد.
اینجانب  .............................................................فرزند  ..............................کد ملی  ................................................به عنوان ولی /قیم قانونی متقاضی آقای ....................................................
کلیه تعهدات این فرم را متقبل می گردم و رضایت خویش را جهت ثبت نام متقاضی اعالم می دارم.
آدرس و تلفن ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ :
امضا و اثر انگشت مشترک :

امضا و اثر انگشت ولی :

ضمانت نامه:
اینجانب آقا  /خانم  .......................................................فرزند  ...................................کد ملی  ..................................................شغل ............................................................................................ :
شماره تماس  ............................................................ :به نشانی ........................................................................................................................................................................................................... :
ضمانت و تعهد می نمایم تا در صورت تخلف اینجانب  /آقای  ........... ........................................................................در قبال حسن امانتداری و دیگر مسئولیت ها و تعهدات در سامانه
دوچرخه عمومی مشهد و عدم پرداخت خسارت وارده  ،با اعالم کتبی سامانه وجه مورد مطالبه ظرف مدت  10روز نقداً پرداخت یا از محل حقوق یا سفته اینجانب کسر گردد.
امضا و اثر انگشت ضامن :

تاییدیه عضویت  :این قسمت توسط متصدی ثبت نام تکمیل میگردد.
در تاریخ  ................................با عضویت آقای  ........................................................در

ایستگاه ...................................................

دفتر مرکزی

دفتر پیشخوان .....................

به تصدی  ...........................................................موافقت میشود.
شماره عضویت .............................................. :
تاریخ و نحوه ارائه نام کاربری و کلمه عبور ................................................................................. :

امضا و تایید متصدی ثبت نام :

تاریخ .................................. :

قـرارداد

شماره ................................. :
این قرارداد به شماره  ...................................فی مابین موسسـه خوشـه خدماتـی یحیـی گستـر تـوس به شمـاره ثبت  ( 3114سـامـانه دوچـرخه عمـومـی مشهـد )
به نمایندگی مدیرعامل  ......................................................و رئیس هیات مدیره  ..............................................................به نشـانی.......................................................................................................... :
از یک طرف به عنوان سـامانه که نقش امضا نمایندگان موسسه ذیل قراداد معتبر می باشد و آقای  ................................................................فرزند .......................................
با کد ملی  .....................................به نشانی  ........................................................................................................................از طرف دیگر به عنوان مشترک در تاریخ  ............................منعقد گردید.
ماده  : 1موضوع قرارداد
ثبت نام مشترک در سامانه دوچرخه عمومی مشهد
ماده  : 2تاریخ و مدت قرارداد
مدت این قرارداد از تاریخ  ............................به مدت  2سال می باشد و تا زمانی که مراتب خاتمه یا فسخ قرارداد کتباً از طرف سامانه و یا انصراف از جانب مشترک اعالم نشود ،موضوع
قرارداد تا زمان پایان قرارداد به قوت خود باقی بوده و در پایان قرارداد ،در صورت توافق تمدید و در صورت عدم توافق ،اوراق ضمانت نامه پس از تسویه حساب مسترد خواهد شد.
ماده  : 3تضامین
مشترک با ارائه ضمانت معتبر  ،تضمین می نماید در صورت ورود هر نوع خسارت به دوچرخه مورد استفاده ،ایستگاه و تجهیزات آن و همچنین عدم تحویل به موقع دوچرخه و
مشاهده هرگونه تخلف در به کار گیری از آن ،در صورت عدم پرداخت بهای خسارت به صورت نقدی از اسناد ضمانت وی جهت اخذ خسارت اقدام خواهد شد .بدیهی است مطالبه
خسارات از محل اسناد تضمین ،بدون نیاز به مراجعه به مراجع محترم قضایی جهت اثبات ورود خسارات ،صورت خواهد گرفت.
ماده  : 4تعرفه
شماره حساب 70070709 :بانک شهر بنام سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد – سامانه دوچرخه عمومی مشهد
تعرفه تعیین شده برای استفاده از دوچرخه در سال جاری هر نیم ساعت  1،000ریال می باشد که نیم ساعت اول در هر روز برای مشترک رایگان در نظر گرفته شده است.
طبق ماده  28آیین نامه دریافت دوچرخه و تحویل آن به ایستگاه در همان روز و در حضور اپراتور ایستگاه صورت پذیرد و اگر دوچرخه در پایان ساعت کاری ایستگاه در همان روز
مسترد نگردد ،تعرفه ارائه خدمات دوچرخه پس از پایان ساعت کاری ایستگاه تا ساعت تحویل دوچرخه به ایستگاه مطابق با تعرفه فوق منظور میگردد و اگر کارت ایشان موجودی
کافی نداشته باشد ،مشترک بدهکار و در زمان شارز مجدد تمام بدهی ایشان از موجودی حسابشان کسر خواهد شد.
ماده  : 5تعهدات سامانه
.1
.2
.3
.4

تجهیز کامل ایستگاههای دوچرخه اعم از نرم افزارو سخت افزار راهبری عملیاتی ،دوچرخه و نیروی عملیاتی کافی جهت پاسخگویی به مشترکین و انجام امور مربوطه.
برقراری هماهنگی الزم با مراکز ثبت نام و شارژ
تامین ،نگهداری و تعمیر دوچرخه
همکاری با مشترک در صورت بروز هرگونه تصادف ،سرقت ،مطالبه خسارات وارده به سامانه دوچرخه

ماده  : 6تعهدات مشترک
.1
.2
.3
.4
.5

مطالعه کامل و دقیق متن آیین نامه سامانه دوچرخه عمومی و قرارداد فی ما بین و پایبندی به تمام مفاد مندرج در آنها
رعایت کلیه قوانین و نکات ایمنی مرتبط با دوچرخه سواری عمومی شهری در زمان استفاده از ناوگان سامانه دوچرخه عمومی مشهد
درج اطالعات صحیح و کامل در فرم های تکمیل شده
استفاده درست و به جا از دوچرخه و تالش در نگهداری از آن به بهترین نحو ممکن
پیگیری امور و همکاری الزم با سامانه در صورت بروز هرگونه اتفاق اعم از تصادف ،سرقت ،خسارت و از این قبیل

ماده  : 7فسخ قرارداد
 .1هر گاه مشخص گردد که مدارک و اسناد ارائه شده از جانب مشترک جعلی بوده و خالف آن واقع باشد.
 .2در صورتی که هر یک از طرفین به تعهدات خویش عمل نکرده یا قصور کرده باشند.
 .3در صورت وقوع حوادث غیر مترقبه که رفع آن در مدت زمان کوتاه امکان پذیر نباشد.
ماده  : 8قطعیت قرارداد
سامانه و مشترک صریحاً اعالم می نمایند که از قوانین و مقررات آیین نامه ،مفاد قرارداد و سایر ضمایم آن اطالع کامل داشته و با لحاظ جمیع جهات اقدام به انعقاد این قرارداد
نموده اند .لذا پس از انعقاد قرارداد نمیتوانند به دالیلی از قبیل عدم آگاهی و ا مثال آن متعذر شوند و هیچگونه ادعا یا مطالبه ای از این قبیل نخواهند داشت.
ماده  : 9تمامیت و نسخ قرارداد قرارداد
این قرارداد در  9ماده و یک نسخه تنظیم گردیده است.
مشتـرک

نماینده موسسه خوشه خدماتی یحیی گستر توس

امضا و اثر انگشت

شماره ثبت 3114 :

