بسمه تعالـی
«تعهدنامه رعایت آیین نامه ها ،ضوابط و دستورالعمل های تاکسی آنالین ناویت برای راننده»
این جانب متقاضی فعالیت در تاکسی آنالین ناویت ،بدون هیچگونه ا کراه و اجبار و در کمال صحت و
سالمت عقل ،ملزم و متعهد می گردم کلیه مقررات و دستورالعمل های سازمان تاکسیرانی و راهنمایی و
رانندگی در امور حمل و نقل مسافر و همچنین مفاد آیین نامه رفتاری رانندگان تاکسی و آیین نامه
انضباطی رانندگان تاکسی را بدون قید و شرط رعایت نمایم و تابع قوانین وضع و اعالم شده توسط ناویت
باشم .لذا درصورت انجام تخلفات ،ناویت مجاز به برخورد طبق آیین نامه انضباطی ناویت با اینجانب می
باشد وحق هرگونه اعتراض و ادعایی را دراین خصوص نزد مراجع ذیصالح قانونی و قضایی از خود سلب
و ساقط می نمایم .درضمن اینجانب خود را مجاب ومتعهد به رعایت مفاد ذیل می دانم:
 -1دارای ظاهری آراسته مطابق با شئونات اسالمی باشم و هنگام ارائه خدمات نسبت به رعایت بهداشت
شخصی اقدام نمایم.
 -2از استعمال دخانیات در داخل تاکسی و نیز از خوردن یا آشامیدن درهنگام رانندگی اجتناب نمایم.
 -3نسبت به رعایت تمامی قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی همت گمارده از حرکات مارپیچ و سرعت
غیرمجاز و …خودداری نمایم.
 -4هنگام استفاده از خودرو ،اوراق شناسائی را همراه داشته و برچسب ها و مواردی که از سوی ناویت
تحویل شده و یا خواهد شد را در محلی که از سوی ایشان اعالم می شود نصب و در معرض دید قرار دهم.
کلیه برچسب ها و یا آویز های دیگر را حذف و از نصب هر گونه برچسب و یا اعالن دیگری در تاکسی بدون
هماهنگی با ناویت خودداری خواهم کرد.
 -5از مصرف هرگونه مواد مخدر ،روانگردان ،مشروبات الکلی مطلقا ً خودداری نمایم حتی اگر به لحاظ
ضرورت توسط پزشک تجویز شده باشد ،در هنگام تاثیر دارو از رانندگی خودداری نمایم.
 -6از بکارگیری غیر مجاز دستگاه های پخش صوتی و تصویری اجتناب نمایم.
 -7ضمن الزام به رعایت قیمت اعالم شده توسط ناویت از طریق نرم افزار ،نسبت به انتخاب مناسب ترین
مسیر اقدام نمایم و هر گاه شرکت تصمیم به ایجاد نرخ کرایه رقابتی نماید آن را تایید مینمایم و سرویس را
مطابق معمول با کرایه اعالم شده انجام خواهم داد.
 -8صرفا ً نسبت به بهره برداری از تاکسی در ساعات ،مسیر و سرویسی که توسط نرم افزار ناویت اعالم می
شود اقدام نمایم.

 -9استفاده افراد متفرقه و ثالث از خودروی ثبت شده به عنوان تاکسی در ناویت تحت هر شرایطی ممنوع
بوده و کلیه عواقب آن متوجه اینجانب به عنوان راننده میباشد و در صورت نقل و انتقال خودرو و یا تغییر
آدرس مراتب را بالفاصله به ناویت اعالم خواهم نمود.
 -10از حمل مسافر با شرایطی خارج از ضوابط و مقررات جاری خودداری نمایم.
 -11به منظور رعایت ایمنی و جلوگیری از انتشار بیماری در مواردی که ناویت یا مراجع ذیصالح ضروری
تشخیص می دهند در مهلت اعالم شده به مراکز ذیربط مراجعه و گواهی مربوطه را عالوه بر مراجع قانونی
به ناویت نیز ارائه نمایم.
 -12در چهارچوب خدمات به مسافران براساس درخواست و نیاز هر مسافر بدون دریافت وجه نسبت به
ارائه کمک های ضروری مانند :کمک به پیاده و سوار شدن افراد سالمند ،جابجایی کیف یا چمدان ،صندلی
چرخدار یا کالسکه کودک به نحو مطلوب مساعدت نمایم.
 -13در صورت بروز عارضه جسمی و روانی که مخل اجرای درست وظایف راننده باشد ،در اسرع وقت مراتب
را به ناویت اطالع رسانی نمایم.
 -14ازپرسیدن سئواالت شخصی و تجسس در امور خصوصی مسافران خودداری نمایم و درتمام اوقات به
هنگام گفتار و رفتار با رعایت ادب و نزاکت عمل نمایم و از صحبت های غیرضروری پرهیز نمایم.
 -15متناسب با فصول سال ،کولر یا بخاری خودرو را روشن ،به نحوی که فضای مناسب و مطبوعی را برای
مسافر فراهم نمایم.
 -16از حمل بار غیر مجاز و یا حمل بار بدون مسافر خودداری نمایم.
 -17از اهانت و درگیری با مسافران خودداری و نسبت به همکاری کامل با بازرسان و سایرکارکنان ناویت
اقدام نمایم .هرگونه رفتار نامناسب مسافر را تنها با ناویت مطرح و حل و فصل نمایم و از برخورد مستقیم
با مسافر به هرعنوان پرهیز می نمایم.
 -18از ارتکاب ،معاونت ،مشارکت و هرگونه اقداماتی که از مصادیق جرم می باشد خودداری نمایم.
 -19ملزم به بازپرداخت به موقع اقساط وتسهیالت مأخوذه از بانک ها و لیزنگ ها بوده و در صورت تعویق
در بازپرداخت وام به هر عنوان و تحت هر شرایط ناویت مجاز می باشد برابر ضوابط نسبت به قطع رابطه
همكاری اقدام و تا زمان تسویه حساب کامل و اخذ گواهی از بانک و لیزینگ مربوطه مبنی بر عدم پرداخت
اقساط معوقه یا ترهین سند تاکسی نزد بانک و لیزنگ عامل  ،از هر گونه فعالیت و ارائه خدمات ،جلوگیری
نموده و از این حیث هرگونه ادعا و طرح دعوی علیه ناویت را از خود سلب و ساقط نموده و هزینههای
توقیف از هر بابت بعهده اینجانب می باشد.

تبصره :تكاپو یا عدم تكاپوی سرویس های دریافتی راننده و ارائه سرویس و عدم ارائه سرویس از طرف ناویت
هیچ گونه نقشی در تعهد راننده در باز پرداخت اقساط ندارد
 -20ملزم به داشتن آرم ،عالئم ،تابلو ،برچسب و روکش صندلی و وسایلی که توسط ناویت تعیین خواهد
شد و همچنین موظف به نظافت داخل و خارج خودرو براساس دستورالعملهای ابالغی توسط
ناویت می باشم.
 -21به محض تغییر نشانی ،مراتب را در اسرع وقت به ناویت اطالع دهم.
 -22چنانچه اموال ،اشیاء و یا وجوهی از مسافر در تاکسی جا بماند ،موظف می باشم بالفاصله نسبت به
عودت آنها اقدام ودرصورت عدم امکان دسترسی فوری به مسافر ،موارد مذکور را در اسرع وقت به ناویت
تحویل و رسید دریافت نمایم.
 -23از هرگونه اقدام خودسرانه در تغییر و دستکاری سیستم های کنترل هوشمند تاکسی که موجب عدم
ثبت اطالعات ناوبری یا ثبت اطالعات غیر واقعی شود خودداری نمایم.
 -24در صورتی که متقاضی هر گونه تخلفی نسبت به این تعهد نامه انجام دهد ناویت مجاز است بدون
هیچ آگاهی قبلی نسبت به حذف سرویس وی اقدام و مطالبات خود را از محل موجودی و یا تضامین
متقاضی بدون مراجعه به هیچ مرجعی راسا برداشت نماید.
 -25از تاریخ تنظیم این تعهدنامه حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به تکمیل پرونده خویش شامل گواهی
عدم سوء پیشینه و گواهی عدم اعتیاد اقدام نمایم .در غیر اینصورت هر گونه تأخیر و تعلل به منزله انصراف
از ادامه پذیرش تلقی گشته و ناویت هیچگونه تعهد و مسئولیتی نسبت به استرداد وجوه
واریزی یا مدارک و اسناد ارائه شده نخواهد داشت .شـایان ذکر است عدم تأیید صالحیت اینجانب از سوی
بازرسی ناویت نیز مشمول این تعهد می باشد.
 -26طرفین متعهد به اجرای مفاد قانون تجارت الکترونیکی مصوب  ۱۳۸۲٫۱۰٫۱۷مجلس شورای اسالمی
هستند.
 -27با نصب یا استفاده از نرم افزار ،متقاضی متعهد به انجام کامل توافق نامه حاضر و قوانین و مقررات
اعالم شده در وبسایت ناویت می باشد.
 -28ناویت مجاز است بدون آگاهی قبلی نسبت به تغییر مفاد تعهدنامه اقدام نماید و متقاضی می تواند
در صورت عدم موافقت ،فعالیت خود در ناویت را متوقف نماید ،ادامه فعالیت به منزله ی قبول شرایط
جدید توسط متقاضی است.
 -29متقاضی كه خودوري خود را از محل تسهيالت و تشويق هاي ناويت و خودروسازان دريافت نموده است
متعهد است تا در طول هر ماه حد اقل  25روز و در صورت اضطرار با ارائه گواهی معتبر طبق آیین نامه

ناویت  20روز؛ حداقل  5ساعت در هر روز در نرم افزار فوق آنالين باشد و حداقل  % 70از سرويس هاي
پيشنهاد شده را انجام دهد ،در غير اين صورت ناويت مجاز است بدون هیچ آگاهی قبلی نسبت به حذف
سرویس وی اقدام نماید و مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال را به عنوان خسارت وارده در تسهیالت و تشویق
های داده شده در زمان واگذاری خودرو به متقاضی را از محل موجودی متقاضی در نزد ناویت بدون مراجعه
به هیچ مرجعی رأسا برداشت نماید و در صورت عدم موجودی کافی متقاضی در نزد ناویت متقاضی متعهد
است تا این مبلغ را بعنوان خسارت وارده در وجه ناویت پرداخت نماید و در غیر این صورت ناویت مجاز است
نسبت به توقیف خودروی مربوطه از طریق مراجع ذی صالح اقدام نماید .در صورت پرداخت کلیه هزینه های
دریافت حکم توقیف و حق الزحمه وکیل و انتقال و نگهداری خودرو و پرداخت مبلغ دویست و پنجاه میلیون
ریال در وجه ناویت ،رفع توقیف خواهد شد.
 -30متقاضی خودرو موظف است در هنگام ثبت نام ،فرم مربوط به تهیه یک سیم کارت ایرانسل به نام خود
جهت استفاده در سیستم  GPSرا تکمیل وتحویل ناویت دهد (این سیم کارت شامل یک میلیون ریال شارژ
اولیه میباشد) .الزم به ذکر است این سیم کارت فقط برای ارتباط  GPSاستفاده میشود و کاربرد دیگری
برای ناویت ندارد.

