
 

به نام خدا 

وینداد یک سـامـانـه خـدمـات حـقوقی آنـالین اسـت، این شـرکت خـدمـات حـقوقی مـقرون بـه صـرفـه، بـاکیفیت و بـا 

دسـترسی آنـالین بـه کسب و کارهـا و شـرکت هـاي ایرانی میکند. بـه مـوجـب تـفاهـمنامـه اي که وینداد بـا سـازمـان 

نـظام صنفی رایانـهاي اسـتان مـرکزي دارد، خـدمـات حـقوقی بـا تسهیالت ویژه اي بـه شـرکت هـاي عـضو این سـازمـان 

ارائه میشود. 

بـانک قـرارداد: قـراردادهـاي کاربـردي و مـقرون بـه صـرفـه بـانک قـراردادهـاي وینداد تـوسـط تیم حـقوقی بـاتجـربـه و 

آشـنا بـا فـضاي کارآفـرینی و تـجارت ایران تنظیم شـده اسـت،در حـال حـاضـر بیش از 40 قـرارداد کاربـردي در 

بـانک قـراردادهـاي وینداد وجـود دارد، قـرارادادهـاي کار و اسـتخدام، قـراردادهـاي محـرمـانگی، تـوافـقنامـه بنیان 

گـذاران، قـراردادهـاي خـرید و فـروش و مـشارکت و …، این قـراردادهـا در دوره هـاي 3 مـاهـه بـازبینی و بـروزرسـانی 

میشود. 

تنظیم اخـتصاصی قـرارداد: قـراردادهـاي حـقوقی نکات ریز و تعهـدات مختلفی را شـامـل میشـود. قـرارداد 

خـوب و حـرفـه اي از وقـوع بسیاري از مشکالت حـقوقی پیشگیري میکند. تیم حـقوقی وینداد داراي تجـربـهاي 

بـلندمـدت در همکاري بـا اسـتارتـاپهـا و قـراردادهـاي حـقوقی مـربـوط بـه آنهـا اسـت، قـراردادهـاي مـورد نیاز 

کارآفـرینان تـوسـط تیم حـقوقی وینداد طـراحی و تنظیم میشـود و طی فـرایندي 3 مـرحـله اي در بـه صـورت آنـالین 

در اختیار مشتري قرار میگیرد 

بـررسی اخـتصاصی قـرارداد: قـرارداد هـاي حـقوقی پیچیدهتـر از آن چیزي اسـت که بـنظر میرسـد. بـراي عـبور از 

این پیچیدگی هـا کارشـناسـان حـقوقی وینداد در کنار کارآفـرینان کشور هسـتند، قـبل از امـضاي قـرارداد کاربـران 

میتـوانـند بـه کارشـناسـان حـقوقی مجـرب و حـرفـهاي وینداد بـه صـورت آنـالین مـراجـعه کنند و دیدگـاههـاي حـقوقی و 

قانونی آنها را در جهت اصالح قراردادها دریافت نمایند. 



 

مـشاوره حـقوقی تلفنی:در هـر کشور یا شهـري که هسـتید می تـوانید وقـت مـشاوره تلفنی رزرو کنید و از طـریق 

تـلفن بـه وکیل و کارشـناس حـقوقی مـورد نـظر مـتصل شـوید. تیم حـقوقی ونـدا از طـریق ارائـه مـشاورههـاي حـقوقی بـه 

شـما کمک میکند کسب و کار نـوپـاي خـود را بـه عـنوان نـهادي قـانـونی مـعرفی کنید. کارشـناسـان حـقوقی مـشاور 

وینداد مـتخصص در زمینه هـاي اسـتخدام و مـنابـع انـسانی، سـرمـایه گـذاري، امـور قـراردادهـا، امـور ثبتی و مـالکیت 

فکري هسـتند و کارآفـرینان میتـوانـند در امـور مـختلف حـقوقی از مـشاوره تلفنی حـرفـه اي اسـتفاده کنند و از نـقطه 

نظرات کارشناسان بهرهمند شوند. 



 

خدمات وینداد به شرح زیر است: 

اشتراك حقوقی ویژه شرکت ها 

پکیج حقوقی استخدام و منابع انسانی 

12 ماه اشتراك6 ماه اشتراك3 ماه اشتراك

5 نمونه قرارداد از بانک قراردادها 
و اسناد حقوقی ونداتک

10 نمونه قرارداد از بانک 
قراردادها و اسناد حقوقی ونداتک

دسترسی نامحدود به بانک 
قراردادها و اسناد حقوقی ونداتک

30 دقیقه مشاوره تلفنی ماهیانه30 دقیقه مشاوره تلفنی ماهیانه30 دقیقه مشاوره تلفنی ماهیانه

40 درصد اعتبار بررسی قرارداد30 درصد اعتبار بررسی قرارداد20 درصد اعتبار بررسی قرارداد

40 درصد اعتبار تنظیم قرارداد30 درصد اعتبار تنظیم قرارداد20 درصد اعتبار تنظیم قرارداد

نمونه قرارداد کار با مدت موقت

نمونه قرارداد مشاوره

نمونه قرارداد عدم افشا اطالعات با کارمند

نمونه قرارداد کار بازاریابی

نمونه قرارداد واگذاري سهام به کارمندان

نامه درخواست مرخصی، وام، استعفا و تسویه

2 ساعت مشاوره تلفنی تخصصی



 

تسهیالت و تخفیف پیشنهادي ونداتک به شرح ذیل است(قیمت ها به تومان است): 

*تعرفه این سرویسها بنا به موضوع و نوع خدمت متفاوت و بازهي قیمت اینجا نوشته شده است. 

همین حاال با ما تماس بگیرید  

 021 - 28427846

تعرفه بعد از تخفیفمیزان تخفیفتعرفه اصلی

20319،200درصد399،000اشتراك 3 ماهه

25449،250درصد599،000اشتراك 6 ماهه

201،039،200درصد1،299،000اشتراك 12 ماهه

-15درصد50،000 - 150،000* بانک قرارداد

* تنظیم قرارداد
350،000-10،000،00

-20درصد0

* بررسی و اصالح 
قرارداد

150،000-1،000،000
-20درصد

پکیج حقوقی 
استخدام

410،000
25درصد

307،500


