
  :با ثبت نام در این سایت شما موافقت خود را با موارد زیر اعالم می دارید
 و شما تحت عنوان "سایت"این توافقنامه بین مالکان یا ایجادکنندگان سایت تحت عنوان 

  . می باشد"عضو"
شما می بایست اطالعات درخواست شده در صفحه ثبت نام را با دقت و صحیح  -

در غیر .  کلمات نامناسب در شناسه خود خودداری نماییدوارد نموده و از استفاده از
 .این صورت سایت نسبت به حذف و یا تعلیق عضویت شما اقدام خواهد نمود

 ایشان به صورت محرمانه نگهداری می شود و به emailاطالعات اعضا و آدرسهای  -
 .هیچ وجه از سوی سایت در اختیار هیچ شخص حقیقی و یا حقوقی قرار نمی گیرد

 هایی email از موضوعات مربوط به سایت هرازچندگاهی سایت جهت آگاهی شما -
به صندوق پستی ارائه شده توسط شما ارسال می کند بدین وسیله شما موافقت 

 . هایی اعالم می کنیدemailخود را با دریافت چنین 
شما مسئول دسترسی به سرویس ارائه شده می باشید لذا کلیه هزینه های مربوط  -

از جمله مشاهده ) مانند هزینه های دسترسی به اینترنت( دسترسی به سرویس به
 .تبلیغات سایت بر عهده شما می باشد

سایت می تواند هر قسمتی از این قرارداد را در هر زمان بدون نظرخواهی از اعضا  -
در صورتیکه در . متن قرارداد همیشه بر روی سایت قابل مشاهده است. تغییر دهد

 درخواست لغو emailهر زمان با این قرارداد مخالف بودید می توانید توسط 
 .عضویت خود از سایت را بنمایید

مان می تواند از بنرهای تبلیغاتی در صفحات سایت استفاده نماید لذا سایت در هر ز -
 .شما بدین وسیله موافقت خود را با مشاهده این تبلیغات اعالم می نمایید

سایت در قبال خسارات وارده به اعضا در اثر قطعی ارتباط و یا خطاهای انتقال و یا  -
 .تی نداردپاک شدن اطالعات وارده توسط اعضا هیچ گونه مسئولی

سایت می تواند به تشخیص خود عضویت هر کدام از اعضا را لغو یا محدود نماید و  -
 .در این مورد خود را موظف به توضیح علت آن نمی داند

 سرویس حاضر را به همان شکلی match-prediction.comسایت : انکار تعهد -
خیص خود در  و بدون هر گونه تعهدی ارائه می نماید و به تش(As-Is)که هست 



سایت در مورد قطع . هر زمان می تواند از ادامه ارائه این سرویس خودداری نماید
 .شدن خالی از اشکال بودن و یا رفع اشکاالت یا تطابق با نیازهای شما تعهدی ندارد

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مالکان آن بوده و هر گونه سوء  -
  .انونی مالکان سایت مواجه خواهد گردیداستفاده از آن با پیگرد ق


