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شرايط و ضوابط عمومي
وبسايت شركت ريل پرداز نوآفرين طبق قوانين جمهوري اسﻼمي ايران ،قوانين جرايم اينترنتي و مجموعهي
قوانين و مقررات تجارت الكترونيكي فعاليت ميكند.
خدمات و محتواي عرضه شده توسط وبسايت شركت ريل پرداز نوآفرين جهت استفاده در اين وبسايت
توليد ميشوند .هر گونه سوءاستفاده از اطﻼعات ،متنها ،عكسها ،نقﺸهها ،طرحها ،لوگو و ...از اين وبسايت
پيگرد قانوني دارد و هيچ فرد حقيقي يا حقوقي اجازهي سوء استفاده از مطالب اين وبسايت را ندارد .ذكر
مطالب اين وبسايت در اينترنت ،تنها با ذكر نام و نﺸاني اينترنتي وبسايت شركت ريل پرداز نوآفرين و
لينك به مطلب ذكر شده مجاز است و در رسانههاي كاغذي ،با كسب اجازهي كتبي از مسئوﻻن وبسايت.
اطﻼعات شخصي كاربران در شركت ريل پرداز نوآفرين كامﻼً محرمانه است .شركت ريل پرداز نوآفرين تمام
تﻼش خود را براي محافظت از اطﻼعات شخصي كاربران ميكند .لذا جهت حفظ حريم اطﻼعات شخصي
كاربران ،كاربر بايد تعهد بدهد تا عامل تﻼش جهت هك كردن هر گونه اطﻼعات موجود در سايت نبوده و
هيچگونه معاونت و يا مﺸاركتي با اشخاص حقيقي و يا حقوقي در اين امر نداشته باشد .ضمن ًا كاربر تعهد
ميدهد كه هر گونه اطﻼع از توسل به هك كردن اطﻼعات توسط شخص و يا موسسهي ديگر را در اسرع
وقت به مديريت سايت شركت ريل پرداز نوآفرين اطﻼع دهد.
كاربران متعهد ميشوند كه اطﻼعات خود را هنگام ثبتنام و رزرو به صورت صحيح در وبسايت وارد كنند.
در صورت ورود اطﻼعات ناقص يا نادرست ،مسئوليت عواقب بعدي اين عمل بر عهدهي كاربران خواهد بود.
كاربر متعهد ميشود هرگونه تغيير در مﺸخصات فردي خود را در اسرع وقت در وبسايت شركت ريل پرداز
نوآفرين اصﻼح نمايد .در غير اينصورت اين وبسايت هيچ مسئوليتي در قبال تبعات ناشي از عدم صحت
اطﻼعات موجود نخواهد داشت.
هرگونه سوء استفاده از نام شركت ريل پرداز نوآفرين  ،سايت اينترنتي شركت ريل پرداز نوآفرين  ،مكاتبه از
طرف شركت ريل پرداز نوآفرين و يا استفاده از نام هاي مﺸابه كه شبهه مﺸابهت و تطابق را ايجاد نمايد
ممنوع بوده از طريق شكايت به مراجع قانوني ذيصﻼح ،دادگاههاي رسيدگي به جرائم اينترنتي در داخل و
يا خارج از كﺸور و نيز اطﻼعرساني به سرويس دهندگان و سرويس گيرندگان اينترنتي قابل پيگرد خواهد
بود.
وبسايت شركت ريل پرداز نوآفرين اطﻼعات شخصي كاربران را با هيچ مجموعهي ديگري به اشتراك
نخواهد گذاشت و مراجع ذيصﻼح فقط در صورت موارد مصرح در قانون ،امكان استفاده از اين اطﻼعات را
خواهند داشت.
شركت ريل پرداز نوآفرين مختار است هر قسمتي از مقررات اين سايت را در هر زماني تغيير دهد .آخرين
نگارش اين متن همواره در اين آدرس در دسترس است و مخاطبين ميبايست بعد از مطالعه و آگاهي كامل

از آخرين نسخة اين قوانين ،از خدمات وب سايت شركت ريل پرداز نوآفرين استفاده كنند .در صورت
مخالفت با هر يك از بندهاي اين متن ،امكان ارائة خدمات توسط شركت ريل پرداز نوآفرين به مخاطب
وجود ندارد.
شرايط و ضوابط خريد اينترنتي بليط قطار
•داشتن يكي از كارت هاي بانكي عضو شتاب كه داراي استاندارد شبكه بانكي باشند.
اطﻼع رساني در مواقع اضطراري از طريق پست الكترونيك و يا پيام كوتاه ( تلفن همراه ( انجام مي پذيرد ،لذا
مسئوليت صحت اين اطﻼعات بعهده خريدار مي باشد.
•بمنظور جلوگيري از سوء استفاده هاي احتمالي ،پس از استفاده از سيستم خريد اينترنتي حتما از گزينه خروج
از سيستم استفاده نماييد.
•تا اطﻼع ثانوي ،استرداد اينترنتي بليت امكانپذير نمي باشد و براي استرداد بايد به يكي از مراكز فروش مراجعه
شود ضمن اينكه بليت هاي اينترنتي مﺸمول قانول ابطال نمي باشند.
•جهت استرداد بليت در مراكز فروش حتما كارت شناسايي مسافر را بهمراه داشته باشيد.در غير اينصورت آژانسها
از استرداد بليت خودداري و همچنين باز پرداخت خسارت به بليت هايي كه خسارت تعلق مي گيرد  ،امكان پذير
نمي باشد.
•بهمراه داشتن كارت شاهد يا جانباز برا ي اينگونه افراد جهت صدور بليت و سوار شدن به قطار الزامي مي باشد.
•تعويض و تغيير اطﻼعات پس از تكميل فرايند خريد دراين سيستم وجود نداشته و در صورت انصراف  ،بليت
مي بايست استرداد شود.
•در صورت بروز اشكال در فرايند خريد  ،قبل از هر گونه اقدام مجدد  ،با شماره  ٠٢١٩٥١١٩٤١١داخلي ٤٣٢
در ساعات اداري تماس حاصل فرماييد.
•تا ساعت  ١٢ظهر روز قبل از حركت ،استرداد بليت مﺸمول  %١٠جريمه مي باشد.
•از ساعت  ١٢ظهر روز قبل از حركت تا  ٣ساعت مانده به حركت ،استرداد بليت مﺸمول  %٣٠جريمه مي باشد.
•از  ٣ساعت قبل از حركت تا لحظه حركت  ،استرداد بليت مﺸمول  %٥٠جريمه مي باشد.
•پس از حركت استرداد امكان پذيرنمي باشد.
•برا ي اطفال )زير  ٢سال( جا تخصيص داده نمي شود و درصورت تمايل به رزرو صندلي مي بايست از گزينه
خردسال استفاده نماييد.

•بليت نيم بها شامل افراد  ٢تا  ١٢سال سن مي گردد.
•براي افراد ذكور باﻻي  ٦سال ،در كوپه خواهران بليت صادر نمي شود و درصورت استفاده ،بليت استرداد مي
گردد.
•در صورت استفاده ناصحيح از سهميه ها  ،بليت بايد مسترد گردد.
•فقط تا  ٢٤ساعت قبل از حركت ،رزرو بليت با امكان خريد غذا انجام مي پذيرد.
•ساعت حركت قطار دوم مي بايست حداقل  ٣ساعت از زمان ورود قطار اول گذشته باشد ،در صورت عدم رعايت
دستور العمل مذكور و جا ماندن مسافر از قطار دوم ،مسئوليت با خود مسافر است.
•بليت بايد بنام مسافر باشد ،از وارد نمودن اسامي بصورت تكراري يا مخفف جدا خودداري نماييد .دارندگان
بليتهاي غيرهمنام ،بدون بليت تلقي ميشوند.
•جانبازان و خانواده معظم شهدا براي خريد بايد تعداد افراد مﺸمول را در كادر مقابل گزينه جانباز يا شاهد وارد
نمايند.
•براي دربست كردن كوپه درصورتيكه تعداد مسافرين كمتر از تعداد صندلي هاي كوپه باشد ،مي بايست گزينه
دربست كوپه را انتخاب و تعداد واقعي مسافرين را در قسمت مربوطه وارد نماييد) .اسامي كليه مسافرين بايد در
قسمت مﺸخصات مسافرين ثبت گردد(.

