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عمومیتعاریف   

  باشد که محصول یا محصوالت شرکت کپی بنا بر تعاریف شرکت کپی پروتکشن اینترنشنال، مشتری شخصی حقیقی یا حقوقی می

پروتکشن اینترنشنال را خریداری کرده است و از محصوالت و خدمات این شرکت بر طبق شرایط و تعهدات فی ما بین جهت محافظت از 

 /.محصوالت خود استفاده می کند

  بنا بر تعاریف شرکت کپی پروتکشن اینترنشنال، کاربر نهایی(End User)  از یک محصول قفل گذاری شده توسط شخصی است که

 /.مشتری، استفاده می کند و یا به عبارتی دیگر کاربران نهایی، مشتریاِن مشتری شرکت کپی پروتکشن اینتر نشنال هستند

  شرکت کپی پروتکشن اینترنشنال است" شرکت"در کلیه بخش ها منظور از./ 

در وب سایت و یا نرم افزارهای مورد  تو تعهداو یا انتخاب موافقت با شرایط  تو تعهداکلیه مشتریان با امضا این شرایط 

کنند که با همه یا نصب نرم افزار روی کامپیوتر و یا هر دستگاه دیگری، تایید می استفاده که توسط شرکت تولید شده اند و

 ./موارد آن موافق هستند

 تعهدات شرکت در قبال مشتریان

در صورتی که پرتال کاربری مشتری به دلیل ساعت شبانه روز و تمامی ایام هفته،  42ازکلیه امکانات پرتال مشتریان در  تواندمیمشتری  .1

به شرط امضای شرایط و تعهدات جدید که می بایست هر سال امضا و ارسال شود و  مسدود نباشدبدهی  یا ونقض قوانین شرکت 

 /.ران  استفاده نمایدپایدار بودن زیرساخت اینترنتی در کشور ای

 یداریخر (شرکتترکیه  در دفتر یکیزیبدون حضور ف) نیرا به صورت آنال قفل نرم افزاری باالسهستند  لیکه مابا ملیت ایرانی  مشتریان .4

روز  06 ایشان یقبل یارتقاخرید و یا از زمان  ستیبا یارتقا به کالس باالتر م یبرارا خریداری نموده  Dکالس می توانند فقط  ندینما

 ./در ترکیه مراجعه نمایند  شرکت نیدفتر ابه  یکیزیحضور فو یا با هماهنگی قبلی به صورت شده باشد  یسپر

استفاده نماید، این نرم افزار توسط ( Toolkit)گذاری می بایست از جعبه ابزار قفل گذاری و تولید رمزینه  مشتری برای ورود به پرتال و قفل .3

در صورت نیاز می توانند  قابل ذکر استشود ، می داده تحویلبه مشتری کارشناسان واحد نصب و راه اندازی بر روی یک کامپیوتر نصب و 

درخواست توسط دفتر دستگاه کامپیوتر مطرح نمایند این  1بیش از  افزار مذکور را بر رویمتناسب با نسخه خود درخواست نصب نرم

 ./از این امکان بهرمند شوندپرداخت هزینه مصوب  بامرکزی بررسی شده و در صورت تایید 

افزار مربوطه و خود مشتری به سرور اسناد مورد نظر توسط نرم   SSLپس از قفل گذاری با ارتباط در صورت استفاده از کلود این شرکت  .4

رمزنگاری شده نگهداری خواهد شد و هزینه این نگهداری بر طبق نرخ مصوب خواهد های اختصاصی شرکت منتقل شده و به صورت 

 ./بود

الیسنس هیچ هزینه پنهان دیگری را به مشتریان خود در  و جز هزینه اولیه خرید محصول و هزینه موارد مصرفی شامل کلیده شرکت ب .5

کند، حوادث قهری و یا تغییرات جدید عرصه فناوری اطالعات که شرکت نقشی در آن نداشته باشد اعم از  صورت امکان تحمیل نمی

 /.های ارتباطی از این مورد مستثنا است افزارها و زیرساخت های جدید، تغییر سخت عامل سیستم

های امنیتی  موفقی انجام شود، الیه(هک و کرک)های امنیتی محصوالت شرکت حمله سایبری  یکه نسبت به هر یک از الیهدرصورت .6

 ./رسانی خواهد شدروزهمحصول موردنظرترمیم شده و به صورت آنالین ب

نمایشگر و پس از آن لوگو  نمایشگر اسناد دیجیتال قفل گذاری شده، ساخت شرکت بوده و نام و لوگو شرکت در ابتدا بازگشایی .7

یا الیسنس به همراه عنوان کلید به  ”QR Code“مشتریان به تفکیک محصول قابل مشاهده خواهد بود و اسناد قفل گذاری شده توسط 

 ./نمایشگر اضافه می شوند 

 /.دمات شرکت نخواهند شدها و خ یک از سرویس ها منقضی شده باشد شامل هیچ کاربران نهایی که الیسنس نداشته و یا الیسنس آن .8
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گذاری و یا مشکالت کاربران  دهد اما در صورت بروز مشکل جهت قفل اعتماد به مشتریان تحویل می شده و قابل شرکت محصوالت آزمایش .9

گذاری شده بر روی دستگاه ایشان، مشتری  نهایی که دارای الیسنس غیر منقضی شده باشند مانند عدم اجرای صحیح محصوالت قفل

 :تواند از روش های ذیل جهت پشتیبانی استفاده نماید می

  ساعت بعد فقط در پرتال مشتریان قابل 44 تا اکثرشده باشد حد ارسالارسال تیکت، که پاسخ تیکت ها درصورتیکه در ساعات کاری  

 /.مشاهده است

 کاریصورت رایگان در ساعات   پشتیبانی توسط اپراتورهای کال سنتر سطح یک، توسط تلفن به./ 

  پشتیبانی توسط اپراتورهای کال سنتر سطح دو برای مشتریان و کاربران نهایی آنها، درصورتیکه مشکل مشتری و یا کاربر نهایی ایشان

به تشخیص کارشناسان سطح یک توسط پشتیبانی سطح یک رفع نشود، این ارتباط فقط در برخی از ایام هفته و در ساعات اداری 

 /.هماهنگی و گرفتن وقت قبلی خواهد بود میسر بوده و نیازمند

در صورت امکان  و حداقل ظرف مدت یک سال( پایه تتربر )نماید که قوانین، شرایط و قیمت محصوالت  شرکت تمامی سعی خود را می .16

ملزم است خود و  ثابت بماند، اما در صورت اجبار به تغییر قوانین و مقررات از سوی شرکت کپی پروتکشن اینترنشنال انگلستان مشتری

 /.کاربران نهایی زیرمجموعه خود را با قوانین جدید تطبیق دهد

امنیت حداکثری برای ، کارگیری و استفاده صحیح از کلیه الیه های امنیتیه این شرکت و ببه روز شده محصوالت در صورت استفاده از  .11

رسد  اما امکان حمله موفق به محصوالت قفل گذاری شده مشتری به صفر نمی .شودایجاد میمشتری  گذاری شده قفل اسناد دیجیتال

 /.خواهد شدشود و درصد فروش محصوالت قفل گذاری شده بیشتر  گذاری شده مشتری بیشتر می بلکه فروش محصوالت قفل

( ₮)تتر تالیجیفاکتور با ارز د شیشود که به صورت پ یدسته بنده م یمصرف یو بها هیاول یشرکت به بها نیمحصوالت و خدمات ا یبها .14

، (IRR)رانیا الیر: یبه حساب شرکت با ارز ها زیوار ای یتواند به صورت نقد یم یمشتر هیاول یشود ، در مورد بها یاعالم م یبه مشتر

 نهیپرداخت هز یشرکت را بپردازد ، اما برا نیمحصوالت ا هیاول یبها( ₮)تتر تالیجیو ارز د($)کای، دالر امر(₺)هیترک ریل ،(£)پوند انگلستان

به  یخواهد شد و در صورت اصرار مشتر افتیدر( ₮)تتر تالیجیارز د انیمشتر هیاز کل( دیو آپگر دیو کل سنسیال دیخر) یمصرف یها

رقم  نیا رانیدر کشور ا)گردد  یکسر م یمشتر یزیکشور مورد نظر از مبلغ وار اتیذکر شده، مال اتیف یبا ارز ها هیثانو نهیپرداخت هز

به  زی، وار یبه صورت نقد یها نهی، نحوه پرداخت هز( شود یگردش حساب محاسبه م اتیمال دیتحت عنوان قانون جد% 42معادل 

را در پرتال ثبت نموده و ( TX IDتتر کد  تالیجیارز د یبرا) یزیوار شیف یشتروجه م زیوالت شرکت خواهد بود و پس از وار ایحساب و 

 حی، توض دینما یخود را پرداخت م( دیو کل سنسیال دیخر) یمصرف یها نهیهز ایو  هیاول نهیآنگاه هز دینما یپول خود را شارژ م فیک

خود را انجام داده و چه آنها که به شکل  دیدر استانبول خر تشرک نیدر دفتر ا یکیزیچه آنها که به شکل ف انیمشتر هیکل یبرا نکهیا

، اما و شرط در نظر گرفته شده است  دیروز مهلت بازگشت وجه بدون ق (7)هفت  ندینما یم یداریشرکت را خر نیمحصوالت ا نیآنال

 ./روزه هیچ عودت وجهی به هیچ عنوان مورد قبول نخواهد بود  (7)هفت پس از بازه 

های دیجیتال  گواهی تائید فنی از شورای عالی انفورماتیک و اجازه نشر از رسانه ایران،شرکت برای فروش محصوالت خود در کشور  .13

در  https://copyprotection.ir/balas-soft-lock.aspx#div_certificate آدرسکه این مجوز ها در  وزارت ارشاد را دریافت کرده است

 ./دسترس است

در را با ملیت ایرانی نهایی این شرکت  کاربرانمشتریان و  ،که پرسنل  صالحیمراجع ذاز  ابالغیه های قانونیقوانین و کلیه به شرکت   .12

 /.بوده و تمکین خواهد کردپایبند  ، داده باشدمورد خطاب قرار کشور ایران  ییهواو  ییایدر ،ینیقلمرو زم

واز مشتریان هم این  دهندبرا  کارکنان شرکت موظف هستند که با کمال احترام با مشتریان برخورد کرده وپاسخ سواالت آنها .15

کرده وبه صورت مکتوب برخورد نامناسبی داشته باشند مدیریت شدیدا با آنها برخورد پرسنل شرکت  صورتیکهو در انتظارمنطقی وجود دارد

صورتیکه مشتریان در مکاتبات وتماس های تلفنی رعایت ادب ونزاکت راننمایند واز الفاظ توهین  در از مشتری عذرخواهی خواهد شد و

ومین بار درصورتیکه این کار برای س برای بار اول به مدت ده روز ودر صورت تکرار برای دومین بار چهل روز ونمایند رکیک استفاده  میز وآ

مشتری حق هرگونه شکایت  ادامه داشته باشد کلیه سرویس های مشتری از طرف شرکت بدون عودت وجه مسدود خواهد شد و

مشتری دیگر  اینهمچنین  وندارد شرکت هیچگونه مسئولیتی در برابر ضرر وزیان احتمالی مشتری  نماید وواعتراض را از خود سلب می

 ./ن شرکت را نخواهد داشتامکان خرید مجدد محصوالت ای

  

https://copyprotection.ir/balas-soft-lock.aspx#div_certificate
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 تعهدات مشتریان در قبال شرکت

کلیه اطالعات دریافت و ( در صورتی که به هر نحو از آن مطلع شود) اسامی سایر مشتریان شرکت تواند عنوان نمی  هیچ به مشتری  .1

رسانی، روزههای ب ها، بسته سرویس پکگذاری،  افزارهای قفل مابین، نرم شده پس از خرید محصوالت شرکت، اعم از متن مکاتبات فی

در  را پس از خرید محصوالت از شرکت دریافت نموده یهای راهنما که توسط لینک دانلود و یا به هر نحو دیگر های آموزشی و فایل فیلم

 /.منتشر نماید اینترنت مجازی و یا در فضای یا دلیل عنوانهر   به ای واده قرار ددیگری اختیار شخص حقیقی و یا حقوقی 

رسانی و یا روزههای ب ها، بسته گذاری، سرویس پک افزارهای قفل محصوالت قفل گذاری شده، نرم تواند عنوان نمی  هیچ  بهمشتری  .4

هایی که به هر نحو در اختیارش قرارگرفته را درمراکز نظامی وامنیتی، تاسیسات هسته ای، سیستم ها ی ناوبری و یا  کلیه سرویس

 ./ارتباطات و کنترل ترافیک هوایی استفاده نماید

هایی که به  و یا کلیه سرویس  رسانیروزههای ب ها، بسته گذاری، سرویس پک افزارهای قفل در نرم تواند عنوان نمی  هیچ  بهمشتری  .3

صورت عمداً و یا سهواً اضافه  ای  و یا بدافزار به هر نحو در اختیارش قرارگرفته، تغییراتی ایجاد نموده و  یا به آن هرگونه ویروس، کرم رایانه

  /.نماید

هایی که به هر  و یا کلیه سرویسرسانی روزبههای  ها، بسته گذاری، سرویس پک افزارهای قفل نرم تواند عنوان نمی  هیچ  بهمشتری  .2

های مربوط به هک و کرک  و کرکرها قرار داده و یا در وبسایت  صورت عمداً و یا سهواً در اختیار هکرها نحو در اختیارش قرارگرفته را به

  /.منتشر نماید

هایی که به هر نحو توسط شرکت در اختیارش قرارگرفته جهت  افزارها و سرویس از کلیه نرم تواند عنوان نمی  هیچ  بهمشتری  .2

گذاری شده و موضوع فعالیت  افزارهای قفل بایست میان نرم گذاری محصوالت سایر اشخاص حقیقی و یا حقوقی استفاده نماید و می قفل

 /.مشتری رابطه مشخصی باشد

 رااست قفل گذاری نموده  شرکتی ها سرویس یا افزارها و نرممحصول و یا محصوالتی را که توسط  تواند عنوان نمی  هیچ  بهمشتری  .0

 /.با سایر نرم افزار ها قفل گذاری نماید تا پایان زمان انقضای الیسنس های آن 

هایی که به هر نحو توسط شرکت در  افزارها و سرویس شده و کلیه نرم امتیاز محصول خریداری تواند عنوان نمی  هیچ  بهمشتری  .7

با شرکت و پرداخت هزینه مصوب به شخص حقیقی و یا حقوقی دیگری صلح نموده و یا به وی  اختیارش قرارگرفته را بدون هماهنگی 

 /.بفروشد

های شرکت موظف به استفاده از یک کامپیوتر  وسط محصوالت و سرویسگذاری و مدیریت اسناد دیجیتال خود ت مشتری برای قفل .8

افزار سالم است،  ویروس اورجینال و سخت اورجینال، آنتی ترجیحا عامل ویندوز کرک شده سالم و یا  دسکتاپ و یا لپتاپ مجهز به سیستم

 را نصب نمود مثال 2.8و دات نت فریم ورک نسخه  ی که به هر نحوه ممکن نمی شود بر روی آنها سیستم عامل ویندوزکلیه کامپیوترهای

که کارشناسان واحد یدرصورت گذاری و مدیریت اسناد دیجیتال استفاده شوند تواند برای قفل ساخت شرکت اپل نمیکامپیوتر های 

یا و  الم نیست،عامل ویندوز مشتری س پشتیبانی شرکت تشخیص دهند که کامپیوتر مشتری به ویروس آلوده بوده و یا هسته سیستم

عامل ویندوز قرار است  افزار کامپیوتر مشتری دچار مشکل است مشتری موظف است نسبت به فرمت هارددیسکی که سیستم سخت

ویروس اورجینال،  رسانی آنتیروزهو نصب و ب( حتی در مورد ویندوزهای اورجینال)عامل ویندوز  بر روی آن نصب شود، نصب مجدد سیستم

در  .افزاری موردنظر با کارشناسان فنی شرکت همکاری تمام و کمال را مبذول دارد ک کامپیوتر دیگر و یا رفع مشکل سختانتخاب ی یا و

شده   های ارائه افزارها و سرویس غیر این صورت شرکت هیچ مسئولیتی در برابر خسارات احتمالی به مشتری و یا عدم کارایی نرم

 /.ندارد

در صورتی که کاربر نهایی ایشان به هر دلیل حاضر نبود قوانین و تعهدات ملزم هستند برای احترام به حقوق کاربران نهایی کلیه مشتریان  .9

سر باز زد و یا در نرم افزار صحیح  شماره تماس و نام و نام خانوادگی ،کد ملیورود از جهت استفاده از باالس پلیر بپذیرد مثال شرکت را 

وجه کاربر نهایی مورد نظر را بدون چون و چرا مسترد ، ... م استفاده از باالس پلیر موقعیت مکانی ایشان دریافت شود و مایل نبود در هنگا

 /.نماید

به یک ( دی وی دی، یک یا چند دیشامل تنها یک فایل ، یک یا چند سی) گذاری شده  تواند به ازای فروش یک عدد پکیج قفل مشتری می .16

ها نصب و استفاده نماید، توسط پرتال  گذاری شده را بر روی آن کامپیوترهایی که قرار است کاربر نهایی پکیج قفل ازاءکاربر نهایی، به 



 
 

اامض/ مهر  موسسه/ شرکت    نام و نام خانوادگی 

4 

خریداری نماید و در اختیار متناسب با طول عمر محصول خود الیسنس با طول عمر یکساله تا مادام العمر  ، یا پالگین و افزونه ،مشتریان

تمدید نماید، الزم به ذکر است در صورت در صورت صالحدید دهد و در صورت انقضا الیسنس های مورد نظر را کاربران نهایی خود قرار 

، پس در مواردی که مشتری از پشتیبانی گذاری شده استفاده نمایدمنقضی شدن الیسنس کاربر نهایی نمی تواند از محصول قفل

د شرکت پس از بررسی های الزم مختار است بدون کسب اجازه از مشتری و با کاربران نهایی خود و تمدید الیسنس ایشان سر باز بزن

 /.دریافت هزینه وصوب الیسنس مشتری را تمدید نماید

گرفته و یک رابط   عهده گذاری و پشتیبانی از کاربران نهایی موسسه خویش را بر هر مشتری موظف است شخصاً مسئولیت امور قفل .11

 /. دعات پرسنلی پرتال خود به شرکت معرفی نمایفنی جهت این امور در بخش اطال

تواند  ن کار ایشان میپشتیبانی از کاربران نهایی هر مشتری، فقط بر عهده شخص مشتری و یا رابط فنی مشتری خواهد بود و برای ای .14

...( مدیریت کاربران نهایی و راهنمای خطا ها و )مانند به ابزار مورد نیاز برای پشتیبانی از کاربران نهایی خود پرتال مشتریان  توسط

شرط وجود   دسترسی داشته باشد و شرکت فقط آن دسته از کاربران نهایی را که مشتری نتوانسته مشکل ایشان را رفع نماید به

به شرط درخواست  و فقط 4پرداخت هزینه مصوب پشتیبانی سطح در برخی موارد الیسنس و منقضی نشدن آن با دریافت نوبت و 

 ./مشتری پشتیبانی می نماید

گذاری  فیلم راهنمای پرتال مشتریان ، فیلم آموزشی و راهنمای کامل قفلداکیومنت ها و گذاری،  مشتری موظف است قبل از شروع قفل .13

مطالعه راهنمای محصوالت نماید، بدیهی است مسئولیت هرگونه تعلل در و مشاهده جز مطالعه   شده را با دقت و جز به محصول خریداری

 /.و هرگونه خسارات احتمالی به مشتری، بر عهده مشتری خواهد بود

دقیقا رعایت نماید در صورتیکه خالف آن ثابت شود را مشتری متعهد می شود که قوانین کشور ایران را در ارائه محتوای قفل گذاری شده  .12

شخصا پاسخگو باشد و مجازات قانونی آن را بپذیرد و شرکت در این مورد ران کشور ایشخص حقیقی یا حقوقی مذکور باید درمقابل قانون 

قابل ذکر است شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال محتوای قفل گذاری شده و منتشر شده . از هرگونه مسئولیتی مبرا می باشد

 /.توسط مشتریان را ندارد

کد ملی، نام  به اینترنت متصل بوده و نداز اسناد قفل گذاری شده ملزم هستجهت استفاده  جهان تمام کشورهایدر کلیه کاربران نهایی  .12

سیستم خود را در صورت وجود جهت اتصال به نزدیکترین بانک   GPSخود را به صورت صحیح وارد نموده و و نام خانوادگی و تلفن همراه 

محصوالت، وبسایت و سرویس های آنالین و آفالین این شرکت که کاربران نهایی به هر نحو ممکن به  در صورتیاطالعاتی روشن نمایند و 

انجام دهد و یا به هر نحو سعی در دور زدن و یا غیر فعال نمودن سیستم ها و الیه های امنیتی محصوالت ( هک و کرک)حمله سایبری 

ی فعالسازی نرم افزار از کد های فعالسازی و یا به صوت مکرر برا داشته باشدمانند الیه های ممانعت در برابر فیلمبرداری و عکسبرداری 

از کد ملی، نام و نام خانوادگی و تلفن همراه غیر صحیح استفاده نماید، سیستم های  نام و یا در هنگام ثبت مایدغیر صحیح استفاده ن

ساعته مانیتورینگ شرکت مختار است پس از ثبت تاریخ دقیق و  42پیشرفته هوش مصنوعی پیدا و پنهان موجود در محصوالت و سامانه 

کاربر نهایی متخلف، دستگاهی که از آن تخلف و یا حمله )مشتری  بدون نیاز به هر گونه کسب اجازه از ،نوع حمله و یا تخلف در سیستم

ده روز و در صورت تکرار برای همیشه به لیست سیاه منتقل نموده و از یک الی را برای بار اول ( مورد استفاده در حمله IPانجام شده و 

و هیچگونه راه  ایدر کجای دنیا را از وی سلب نماجازه استفاده از کلیه محصوالت مشتری مورد نظر و سایر مشتریان این شرکت در ه

برای کاربر نهایی متخلف قائل نشود و همینطور تمامی خسارات وارد شده توسط تخلف و یا  تعهد و اغماض ،بازگشتی اعم از بخشش

 ./ حمله مورد نظر را اعم از مادی و معنوی از کاربر نهایی متخلف توسط مراجع قانونی مطالبه نماید

به امضای  ماده تعهدات مشتری پانزده و ماده تعهدات شرکت پانزده شامل بیست و هشت مادهو  صفحه چهارعهدنامه در این ت

شده  درج (7) هفت و (6) شش و (5) پنج و (4) چهارو  (3) سه و (2) دو و (1) یکهای شماره  ، در مورد مادهمشتری رسیده است

حساب پس از اخطار کتبی ، به اثبات برسد که تخلف مشتری توسط کارشناسان شرکتیدرصورتدرقسمت تعهدات مشتری در این تعهدنامه، 

 بایست تمامی خسارات وارد شده بدون عودت وجه باطل و مشتری می ها و کلیدهای خریداری کلیه الیسنس و کاربری مشتری مسدود شده

 به خود تعهدات به چنانچه مشتریشده در این تعهدنامه  ر بندهای درجشده به شرکت اعم از مادی و معنوی را جبران نماید اما در خصوص سای

شده سپس با  ارسال مشتری برای شرح تخلف کتبی حاوي اخطاري تخلف، مورد هر ننمايد براي ذکرشده در این تعهدنامه عمل شرح

هرگونه اعتراض را از خود سلب با مشتری خاطی برخورد خواهد شد و مشتری حق بر طبق نظر ایشان تشخیص مدیرعامل شرکت و 

  /.نماید می


