
 8.5نسخه: 5 از 1 صفحه

 

 

 بازاریاب امضا مهر و

 فروشنده نام و نام خانوادگی

 امضا مهر و

 سمه تعالیاب

 (8.5)نسخهحق العملکاری   قرارداد

  #10#ماره قرارداد: ش                                                                                                       

 قرارداد طرفین -1

قای محبد حسررین آبه مدیریل عاملی  377477این قرارداد فی مابین شررر ل ایاد د اموند با مسررتوایل محدود به شررباره   ل 

شم واحد پنج و آدرس ایبیل  ش ساختباد ایرانیاد ط قه  صر  شانی میداد وایع ش ا   info@kalavard.comخرم به ن شباره  و 

 شود.  ه من بعد بازاریاب نامیده میبانک ملل  42.0120.0000.0000.8218.9060.49

شگاه  شر ل/ فرو صادی#  12شننسه ننی شرک شنن    #  #3# به  د ملی  #2# آقای/خانم  #1#و از یک طرف   به  #4#  د اقت

شانی ش ا  #8#آدرس ایبیل  # 7#شباره موبایل   #6#  تلفن  ابل  #5# ن ساب  شباره ح شندهفر ه من بعد  # 9#  دارای   و

 شود.نامیده می

 قرارداد موضوع -2

 االورد  سایل وب محصوالت در ارائه و نبایش طریق از فروشندهیا خدمات   اال فروش برایو ت لیغات  بازاریابی به بازاریاب اقدام

 می باشد.  www.kalavard.com نشانی به

 قرارداد مدت -3

ز سوی هر یک از طرفین در صورت عدم اقااه، خاتبه یا فسخ قرارداد ا .دارد اعت ار جاری سال انتهای تا# 11#تاریخ  از قرارداد این

 شود. د میبه مدت یک سال شبسی دیگر تبدی دااحاقیه ها و دستورااعبلهای وابسته به آاین قرارداد به انضبام قرارداد، 

 تعاریف -4

 متعلق به بازاریاب اسل. انحصاراً آد االورد: نام وب سایل  االورد اسل  ه  لیه حقوق مادی و معنوی  4-1

 .نبایدمی فروشنده ازاینترنتی دهی  سفارش ه از طریق  االورد اقدام به  شخص حقیقی یا حقوقی :خریدار 4-2

 اال ناساام و معیوب آد نقض گردد،  زیر از موارد یکر بدیهی اسل ه باشد. اشرایط زیر را دار  لیهاسل  ه  یی اال  االی ساام: 4-3

 می گردد. تلقی

 ز نظر فنی و  ارایی معیوب ن اشد.بوده و اپلبپ  یح و ساام وصح بندیبستهو  نظر ظاهریاز  4-3-1

 باشد.ضروری و قانونی  و سایر اسناد فا تور خرید ،داتوار، اسناد تواید ،شناسه های قانونی ،مجوزها دارای 4-3-2

 ن اشد. یآد مخدوش و دستکار و اطالعات مشخصات بوده وسریال  دارای شباره 4-3-3

 باشد. )در صورت ضرورت( گارانتی معت ردارای  4-3-4

 اشد.ن تجاری  عالئم و ناقض قوانین محیط زیسل و حقوق مااکیل فکری و  پی رایل 4-3-5

 اشد.ن و تقل ی و مستعبل شده دستکاری  4-3-6

 باشد. نداشته مغایرتی با سفارش خریدار  4-3-7

   باشد.متعلقات جان ی و الزم ضروری و  ارت گارانتی بهبراه  اال 4-3-9

از طریق پنل  اربری به ا ر اتسفارش این  االورد .اسل االورد سایل در بستر توسط خریداراد  اینترنتی خرید  ل سفارشات:  4-4

 اعالم می نباید. فروشندگاد

رعایل  زیر ردااز مو یکر هبدیهی اسل  .انجام میگردد فروشندهاسل  ه توسط  به شرح زیر عبلیات از: مجبوعه ایی  اال تأمین 4-5

 نقض شده اسل.  اال تأمینعبلیات  ،نشود

mailto:info@kalavard.com
http://www.kalavard.com/


 8.5نسخه: 5 از 2 صفحه

 

 

 بازاریاب امضا مهر و

 فروشنده نام و نام خانوادگی

 امضا مهر و

  فروشندهدر پنل  اربری  قیبل و موجودی بروزرسانی 4-5-1

  ل سفارش  از پس ز رو 2ایبن طی حدا ثر بندی مناسب و بستهو  تامین 4-5-2

 ا ارسال مستقیم برای مشتریییا ارسال به آدرس ان ار بازاریاب نباینده بازاریاب به تحویل  االی ساام  4-5-3

 (ضرورت و امکادتعهد گارانتی و خدمات پس از فروش )در صورت  4-5-4

 تعویض  االی ناساام با  االی ساام  4-5-5

 نبوده اسل.  ل پنل  اربری خود  رد فروشندهقیبل اعالمی: قیبتی اسل  ه  4-6

  .شودمینبایش داده یل  االورد در ساقیبل اعالمی اسل  ه به خریدار عالوه بازاریاب به  ارمزد : مجبوع  خریدار قیبل 4-7 

و جا به جایی و بیبه و ترابری و  بندیبستهاعم از حبل و  ،ارسال سفارشات خریداراد هایهزینههزینه ارسال  اال: مجبوع  4-8

 اسل. خریدارآدرس  تا ان ار بازاریاب ازخسارات احتباای 

امانه ارزش افزوده ملزم به پرداخل م لغ با   ل نام در س فروشندهگردد  ه معت ر: به فا توری اطالق میرسبی / فا تور فا تور  4-9

 ر صادر گردد.بعنواد فروشنده و با قیبل خریدار بنام خریدادر آد  1مندرج در ماده  فروشندهیا مشخصات بوده ارزش افزوده 

 از طریق پنل  اربری  فروشندهبه  اعالم اینترنتی سفارش خریداراددرخواسل تامین  اال:  4-10

 و کسورات فروشنده کارمزد بازاریاب -5

 فروشندهاعالمی  هایقیبله ب . این م لغگرددمی ه از سوی بازاریاب معین  اسل درصدی ریاایارزش  معادل بازاریاب ارمزد  5-1

  .گرددمیاضافه 

 اسل.موارد ذیل  شامل فروشنده  سورات 5-2

 یا مرجوعی سفارش   ارمزد بازاریاب در صورت عدم تامین  اال 5-2-1

 بسته بندی هزینه 5-2-4

 در صورت مرجوعی سفارشحبل و نقل هزینه  3-2-5

 قرارداد اجرای نحوه -6

ختصاصی فعال میگردد. اپنل  اربری  هبکاریو قوانین   ل نام فروشنده در سایل  االورد و مطااعه و پذیرش شرایط پس از  6-1

 اقدام به بروزرسانی موجودی و قیبل اجناس خود می نباید. فروشنده و

 گردد.می اعالم  فروشندهز طریق پنل  اربری به اسفارش خریداراد  6-2

سناد و مدارک معت ر و اماده با بسته بندی ایبن و بهبراه آرا روز از زماد سفارش  االی ساام  2سل طی موظف ا فروشنده 6-3

 نباید.بازاریاب ارسال به آدرس  تامینجان ی متعلقات 

 می نباید.فارشات را برای خریداراد ارسال بازاریاب س 6-4

 فروشنده تعهدات -7

  .باشدیم فروشنده به عهده  االورد، سایل وب و تعداد موجودی در اعالمی  اال قیبل درج و تعیین مستوایل 7-1

ی و برای بازاریاب ارسال روز آماده و بسته بند 2 اال طی درخواسل تامین با متعهد می گردد  االی ساام را مطابق  فروشنده 7-2

 نباید.

 وشنده می باشد. ارمزد بازاریاب بعهده فرپرداخل در موعد مقرر  روشندهفدر صورت عدم تامین درخواسل  اال از سوی 7-3

دمات گارانتی، خسارات خبازاریاب هیچگونه تعهدی نس ل به  االی ناساام نداشته و  لیه مستوایل ها و هزینه ها و خسارات، 7-4

 می باشد. احتباای، تعویض یا مرجوعی  اال، جرایم سازماد ها و ادارات دواتی بعهده فروشنده



 8.5نسخه: 5 از 3 صفحه

 

 

 بازاریاب امضا مهر و

 فروشنده نام و نام خانوادگی

 امضا مهر و

ارش خود را از زماد تحویل انصراف از خرید: وفق قانود تجارت ااکترونیک ، خریدار مجاز اسل با رعایل و قوانین و مقررات سف 7-5

ل  اال را مرجوع و فروشنده متعهد اسمسترد نباید در اینصورت پرداختی خود را و  لیه وجوهات  دادهعودت  روز 7 اال حدا ثر تا 

ود تجارت ااکترونیک فروشنده تعهد می نباید مقررات الزم االجرا علی ااخصوص قانروز عودت نباید.  3 لیه وجوهات دریافتی را طی 

دقیق و جامع عات و نظامات مختص این قانود )از جبله ارائه  االهای ساام به مشتری ، حفظ مهلل هفل روزه انصراف ، ارائه اطال

  .می را رعایل نبایددر مورد  االی عرضه شده در فضای مجازی(و قوانین و مقررات ماایاتی ،صنفی ،جرائم رایانه ای و مجازات اسال

 به بازاریاب نس ل و اسل وشندهفر بندی به عهدهو  بیل و بسته  یفیل  نترل امور تبامی انجام  نترل  یفیل: مستوایل7-8

ابتدا الی ناساام، تحویل  ا بر م نی خریداراد سوی از ادعا هرگونه بروز صورت در.  رد نخواهد اقدام  االها فیل ی  نترل انجام

  االیا مرجوعی  عویضت از اعم الزم اقدامات بازاریاب،  ارشناسی نظر م نای نبود. بر خواهد اقدام موضوع بررسی به بازاریاب نس ل

  .پذیرفل خواهد صورت فروشنده سوی ازخریدار  به سفارش عودت م لغ یا و

 چنانچه اسل. فروشندهروز پس از تحویل توسط خریدار بعهده  30بدود گارانتی تا اجناس فروش  ضبانل و خدمات پس از7-9

روز اقدامی  3 ظرف فروشندهاسل. چنانچه  فروشندهشر ل گارانتی  ننده خدمات پس از فروش ارائه ننباید، مستوایل آد به عهده 

عویض  اال یا اغو انجام نداد بازاریاب مجاز اسل جهل حفظ منافع خریداراد اقدام الزم و مقتضی از ق یل عودت وجه خریدار یا ت

 اسل.  فروشندهسفارش انجام دهد.  لیه خسارات به عهده 

 ه فروشنده می باشد.هزینه و مستوایل ارسال سفارشات از آدرس فروشنده تا آدرس بازاریاب بعهد7-10

ب مانند تباس یا جهل ارت اط و جذب خریدار به منظور فروش مستقیم و حذف بازاریا فروشندههرگونه تالش و عبلیات 7-11

اسل. شود، مبنوع  چس اندد نشانی و ت لیغات خود روی  اال یا بسته بندی  ه منجر به زیاد دیدد بازاریاب در حال حاضر و آینده

ارزش افزوده ماایات بر  و عبل فروش اجناس خود از طریق سایل  االورد اعم از ماایات درآمداز  فروشندهدواتی  لیه دیود 7-12

  سل.ا فروشندهعهده ه بو سایر و گبر ی  حبل و نقلو هزینه های ان ارداری و و سایر خود بیبه و حقوق پرسنل حق و 

 سایر و معنوی مااکیل ،(جودو صورت در) صنعتی مااکیل حقوق و ندارد معارض و بوده  اال مااک  ه دارداعالم می فروشنده7-13

 ایراد. ا.ج قوانین مطابق و دارد را مربوطه  االهای عرضه و حقوق این از برداریبهره حق یا اوسل به عرفی متعلق و قانونی حقوق

صوص  پی آ ار   ل خاز جبله در   االهاحقوقی و  یفری و اخالقی  هایمستوایل .باشدمی تجاری و اقتصادی فعاایل به مجاز

  خواهد بود. فروشندهشده بر عهده 

 رسبی م ادی از یا شده تواید میالاس جبهوری قوانین خریدار مطابق به تحویلی  االهای تبامی  ه نبایدمی تضبین فروشنده7-14

 اندازه، رنگ، یفیل،  نظر از اعالم شده توصیفات مطابق و ساام و نو گارانتی، دارای اصل،  االها هبچنین. اسل گردیده وارد  شور

ریاب اباز به خسارتیحیث  از این چنانچه .بود خواهدبا مقتضای ذات  االها الزمه  هاویژگی سایر و وشوشسل و نگهداری نحوه جنس،

 . بود خواهد ج راد به متعهد فروشنده آید، وارد خریدار یا

های خود در سایل  االورد به عنواد شرط ضبن عقد اعالم می نبایند  ه نس ل به فروش  اال  فروشندهبه موجب این قرارداد، 7-15

  لیه خسارات از جبله غ ن واو فاحش یا افحش را از خود سلب و ساقط نبودند.

ستول و مس ب اصلی آد مجرائم تعذیراتی  اجرای قانود و یا ارتکاب هریک از در صورت بروز هرگونه تخلف و جرم و یا عدم7-16

 فروشنده بوده و می بایسل  لیه خسارات وارده را ج راد نباید.

 بازاریاب تعهدات -8

هرگونه اختالف رفع  وازاریاب ببه ی ساام از زماد تسلیم  االدو اای هفل روز  پس از گرددمیمتعهد بازاریاب حساب:  تصفیه 8-1

یق شباره ش ا از طر فروشنده تصفیه حساب با حساب نباید. تصفیه فروشنده  سورات و خسارات احتباای با سر و ماای مغایرت و 

 می باشد. فروشندهمندرج در این قرارداد صورت گرفته و ببنزاه تصفیه حساب  امل با 



 8.5نسخه: 5 از 4 صفحه

 

 

 بازاریاب امضا مهر و

 فروشنده نام و نام خانوادگی

 امضا مهر و

از طریق تلفن،پیامک،  مراتب توانندمی پرداخل انجام از پس روز 15 طی تنها طرفین ،هاحساب در مغایرتبروز  صورت در :1هت صر

 .شد نخواهد اعبال تغییری گونههیچ زمانی، بازه این از پس بدیهی اسل. اعالم نبایند دیگر طرف به راایبیل یا نامه 

 .باشدبازاریاب می برعهده خریداراد از هاسفارش وجه دریافل مستوایل 8-2

  االی ناساام به عهده بازاریاب اسل. صیتشخ 8-3

 لق می گیرد.درصد بعنواد خسارت به فروشنده تع 3در صورت عدم تصفیه حساب با فروشنده در موعد معین ماهانه  8-4

 و محتوا گذاری خدمات تبلیغاتی -9

ایش در سایل، بازاریابی و ت لیغات از اطالعات مربوط به  االهای حق استفاده و بهره برداری، نب فروشندهببوجب این قرارداد 9-1

ذیصالح قانونی  خود را به بازاریاب واگذار نبود. و بازاریاب مسیوایتی در خصوص پاسخگویی به اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع

 ندارد.

 تهیه شده، محتویات و هااز عکس برداریبهره و آد از ناشی مادی حقوق و رایل  پی حق از مادی و معنوی اعم حق مااکیل 9-2

 .ندارد را هاآد از برداریبهره حق فروشندهبازاریاب اسل و  به متعلق

 شرایط حاکم بر قرارداد -10

 در اسل مبکن  ه را  ت ی یا شفاهی ترتی ات یا توافق هرگونه قرارداد این پس از عقد دارندمی اذعاد طرفینتوافقات ق لی:  10-1

 .نبایدمیسخ ف باشد، شده واقع طرفین بین گذشته

 ن وده بازاریاب و فروشنده بینما فی  ارفرمائی و  ارگر رابطه وجود یا شرا ل معنای به حاضر قرارداد مفاد و مواد از یک هیچ 10-2

 .بود نخواهد و

 اصالحات، ،اضافات ،ااحاقات لق ی از قرارداد این با مرت طه مکتوب اقدامات این قرارداد و تبامی  لیه پیوسل های مندرجه در 10-3

 را واحدی یکرپ قرارداد اصل هبراه به و بوده قرارداد جزء الینفک این تغییرات، صورتجلسات، خالصه مذا رات و متبم های آتی

ایل خود آنرا پذیرفته با ادامه فعا فروشندهرسانیده می شود و وی به اطالع  فروشندهسایل موارد مذ ور از طریق  و .دهند می تشکیل

 اسل.

سایل پنل  اربری یا  یبیلایا پسل ااکترونیکی  یا فکسیا پیامک ) قیطراز  هاسفارشو  ،اطالعیه،ااحاقیهمکات ات هرگونه 10-4

مسبوع  ندادد عاطالابالغ واقعی محسوب شده و ادعای  ( مندرج در قرارداد صورت گرفته و ابالغ از هریک از طریق مذ ور االورد

 .نیسل

 باشدمیوضوعه مربوطه مقانود مدنی تنظیم و تابع قوانین  223و  219و  10قرارداد حسب موافقل طرفین مطابق مواد  نیا 10-5

 آد ل به انعقاد راضی  امل نسو طرفین اقرار نبودند  ه نس ل به مفاد مندرجات و شرایط و تعهدات موضوع قرارداد با تفاهم و ت

 .باشدمیالزم االت اع  هاآداقدام نبوده و این قرارداد بین هر دو طرف و قائم مقام قانونی 

 حق واگذاری این قرارداد را به غیر ندارند. فروشنده 10-6

 طرفین از یکی ناحیه از عهداتت ایفایو موارد فورس ماژور  ... و حریق زازاه، سیل، ق یل از قهری حوادث بروز دایل به چنانچه 10-7

 توافق با مذ ور حوادث شدد عمرتف از پس قرارداد استبرار و تا رفع حاال فوق ادامه دارد. آیددرمیتعلیق  صورتبه گردد، غیرمبکن

وه قاهره قطرف مدعی  .اسل طرفین توافق با نیز قهریه علل حوادث به قرارداد تعلیق شدد برطرف زماد تشخیص و اسل طرفین

 باید گواهی از مراجع ذیربط اخذ و به طرف مقابل ارائه نباید.

وده و مفاد قرارداد برای ب  ل نام و فعال سازی پنل  اربری فروشنده به منزاه ق ول  لیه شرایط و قوانین سایل  االورد  10-8

 طرفین الزم االت اع می باشد.

 .گرددمیبر هبین اساس محاس ه  هاحسابصورتتوماد اسل و  االورد ل سایواحد م ااغ در  10-9



 8.5نسخه: 5 از 5 صفحه

 

 

 بازاریاب امضا مهر و

 فروشنده نام و نام خانوادگی

 امضا مهر و

 بر مفاد این قرارداد ندارد. تأ یری گونههیچقیبل و نوسانات تورم  10-10

 به اطالع طرفین رسانده شود.یا از طریق ایبیل   ت اًداد باید هرگونه تغییر آدرس قرار 10-11

نامه هبکاری قی و توافقمحرمانه طرف دیگر از جبله اسناد حقو لیه اطالعات با حسن نیل متعهد می شوند تا رفین ط10-12

 ازوم، صورت دریگر د ه طرف  مگر در مورد مراجع ذی صالح قانونی ،فیبابین را در زماد قرارداد و پس از آد محرمانه نگاه دارند 

دهد. بدیهی  رقرا ایشاد اختیار در ، قضایی های نهاد رسبی دستور با را مشار ل به مربوط ط ق قانود مجاز اسل تا اطالعات

 باشد. این مورد در رابطه با اطالعاتی  ه در اختیار عبوم قرار دارد، نبیاسل 

ت  اال مطابق قوانین جبهوری اسالمی ایراد، سازماد حبایل از مصرف  ننده و تجارت ااکترونیک می باشد قوانین عود10-13 

 و شرایط آد بر این قرار داد حا م اسل.

 رفین می تواند در صورت انحالل یا ورشکستگی طرف مقابل قرارداد را فسخ و مراتب را اعالم نباید.هر یک از ط10-14

ی ی تواند در موارد زیر ، بنا به تشخیص خود و بدود نیاز به مراجعه به مرجع حل و فصل اختالف ، ضبن مسدودبازاریاب م10-15

 باشد.  نبی طرفین فسخ قرارداد مانع از مطاا ه خسارت و وجه ااتزام از سویفوری پنل ، این قرارداد را فسخ نباید. 

 حل اختالف -11

اهد شد از طریق ، اجرای تعهدات، شروط موضوع قرارداد ابتدا تالش خوریتع  در صورت بروز هرگونه اختالف نظر در خصوص تفسیر،

غانی خانم مهتاب مطرفین ضبن اعطای حق و اختیار به گردد در صورت عدم توافق  فصل و حلمذا رات مستقیم بین طرفین 

داور  رأی .ام نباینداقد رأیروز پس از ارائه درخواسل داوری نس ل به انشا  30ظرف اندموظفایشاد  ،داور مرضی ااطرفینبعنواد 

 .باشدمیبرای طرفین الزم االجرا 

 قراردادی خسارات -12

 بدیهی. اسل دیقراردا خسارت ج راد ضامن فروشنده ،متحبل زیاد گردد فروشندهبازاریاب از جانب  قرارداد این موجب به چنانچه

 عیینه محض تبمی بایسل  فروشندهدر صورت ورود خسارت به بازاریاب،  .اسل قرارداد این جرائم ماده از جدای این ماده شرایط

درصد  3ه ماهان ارسازی نباید. در صورت عدم انجام تعهد  روز وجه مذ ور در حق بازاریاب 2شدد م لغ خسارت نهایتا ظرف 

 خسارت مذ ور را به عنواد خسارت تاخیر تادیه پرداخل نباید.

 نیز هبکاری و قرارداد اتبام از پس فروشندهقرارداد از حیث نقض تعهدات  این  لیه خسارات و جرایم سازمانهای دواتی موضوع

 اسل. فروشندهو بعهده شته دا موضوعیل

 فسخ -13

یا از طریق بسته  ریق ایبیلط ت ی یا از اعالم  مقابلبه طرف  بایسلمی هبکاری، ادامه به طرفین تبایل عدم صورت در 13-1

 .ندشو تصفیه مدت این در باید مابین فی هایحساب  لیه اسل بدیهی. شوداطالع رسانی  فروشندهشدد پنل  اربری 

 یا طرف ن اشد ج راد ابلق نقض اینکه بر مشروط نباید نقض اساسی نحو به را قرارداد این مفاد طرفین از یک هر چنانچه 13-2

 .نباید فسخ را قرارداد فاصلهالب تواندمی ذینفع ننباید، ج راد را آد روز 10ظرف  ناقض

 صورت  ه ترتی ی هر به ندهفروشواگذاری یا هرگونه تغییرات در شر ل ایاد د اموند و  یا انحالل ،قرارداد فسخ یا خاتبه 13-3

 .داشل نخواهد ،اندشده ایجاد آد خاتبه یا فسخ تاریخ از پیش  ه تعهداتی یا حقوق بر تأ یری گونههیچ بگیرد،


