
 7.1نسخه: 7 از 1 صفحه

 

 بازاریاب امضا مهر و

 فروشنده نام و نام خانوادگی

 امضا مهر و

 سمه تعالیاب

 (7.1)نسخه حق العملکاری   قرارداد

  #10#ماره قرارداد: ش                                                                                                       

 قرارداد طرفین -1

به مدیریل عاملی آقای محمد حسررین  377477این قرارداد فی مابین شررر ل لیاد د اموند با مسررتولیل محدود به شررماره   ل 

شم واحد پنج و آدرس ایمیل         ش ساختماد ایرانیاد ط قه  صر  شانی میداد ولیع ش ا      info@kalavard.comخرم به ن شماره  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 ایمیل  # 7#شماره موبایل    #6#  تلفن  ابل  #5# ن ساب  شماره ح شنده فر ه من بعد  # 9#  دارای   و

 شود.نامیده می

 قرارداد موضوع -2

 االورد  سایل وب محصوالت در ارائه و نمایش 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 اقاله، خاتمه یا فسخ قرارداد ا .دارد اعت ار جاری سال انتهای تا# 11#تاریخ  از قرارداد این

 شود. د میبه مدت یک سال شمسی دیگر تمدی دالحاقیه ها و دستورالعملهای وابسته به آاین قرارداد به انضمام قرارداد، 

 تعاریف -4

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

 ازاینترنتی رید خدهی  سفارش ه از طریق  االورد اقدام به  شخص حقیقی یا حقوقی :خریدارمشتری/مصرف  ننده نهایی/ 4-2

 .نمایدمی فروشنده

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

 می گردد. محسوب

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

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

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

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

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

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

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

بازاریاب نداشته و ت عات و مستولیل برای  فروش و خریدمنع  گونهیچبوده و ه  االها مالک اصلی و تمام و  مال فروشنده 4-3-8

  .باشد

 بهمراه  اال باشد.ن ی و الزم ضروری و  ارت گارانتی متعلقات جا 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

 تامین  نندگاد اعالم می نماید.

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


 7.1نسخه: 7 از 2 صفحه

 

 بازاریاب امضا مهر و

 فروشنده نام و نام خانوادگی

 امضا مهر و

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

 نقض شده اسل. تأمینعملیات  ،نشود

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

   ل سفارش از پس ز رو 2بندی مناسب و ایمن طی حدا ثر بستهو   اال و آماه سازی تامین 4-5-2

 بازاریاب  نماینده یا واحد لجستیکبه تحویل  االی سالم  4-5-3

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

 تعویض  االی ناسالم با  االی سالم  4-5-5

 نموده اسل.  ل پنل  اربری خود در از  سر تخفیف ها  پس فروشندهقیمل اعالمی: قیمتی اسل  ه  4-6

  .شودمیر نمایش داده قیمل اعالمی اسل  ه به خریداعالوه بازاریاب به  ارمزد : مجموع مصرف  ننده قیمل  4-7 

و جا به جایی و بیمه و ترابری و  بندیبستهارسال سفارشات خریداراد اعم از حمل و  هایهزینههزینه ارسال  اال: مجموع  4-8

 اسل. خریدارآدرس  تا فروشندهاز آدرس خسارات احتمالی 

بیمه و ترابری و خسارات جا به جایی و بندی و بستهجمع آوری اجناس اعم از حمل و های  اال: مجموع هزینه تحویلهزینه  4-9

 اسل. فروشندهآدرس از احتمالی 

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

 ارتن یا نایلود یا سلیفود  االها را  و ت لیغات بیشتر جهل حفظ ایمنی فروشنده  ه گرددمی: به عملیاتی اطالق بندیبسته 4-11

 بسته بندی نماید. شی یا تسمه  شی یا پلمپ یا برچسب زدد یا به هر نحوی  ه مقتضی 

ه ا از طریق سایل  االورد بر: شخصیل حقیقی یا حقوقی  ه به واسطه انعقاد قرارداد با بازاریاب  اال و خدمات خود فروشنده 4-12

 رساند.فروش می 

ر سامانه ارزش افزوده ملزم به پرداخل با   ل نام د فروشندهگردد  ه معت ر: به فا توری اطالق میرسمی / فا تور فا تور  4-13

نام خریدار صادر بعنواد فروشنده و با قیمل مصرف  ننده بدر آد  1مندرج در ماده  فروشندهیا مشخصات بوده م لغ ارزش افزوده 

 گردد.

 فروشنده و  سورات ارمزد بازاریاب  -5

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

  .گرددمیاضافه 

 اسل.موارد ذیل  شامل فروشنده  سورات 5-2

   ارمزد بازاریاب در صورت عدم تامین  اال 5-2-1

 تعهد گارانتی قیمل بعنوادمابه تفاوت قیمل در صورت گرانفروشی  5-2-2

 هزینه گارانتی یا تعمیرات و خدمات پس از فروش در صورت خرابی  اال 5-2-3

 فروشندهآدرس  اال از تحویل هزینه  5-2-4

  مزد بازاریابارزش افزوده  ارمالیات مالیات و  5-2-5

 قرارداد اجرای نحوه -6

 ود می نماید.اقدام به بروزرسانی موجودی و قیمل اجناس خ فروشندهپس از عقد قرارداد و افتتاح پنل  اربری،  6-1

 اعالم شده و بازاریاب اقدام به جمع آوری این سفارشات می نماید. فروشندهز طریق پنل  اربری به اسفارش خریداراد  6-2

ماده با بسته بندی ایمن و بهمراه اسناد و مدارک معت ر و آرا الی سالم روز از زماد سفارش  ا 2سل طی موظف ا فروشنده 6-3

 تحویل بازاریاب نماید.جان ی متعلقات 



 7.1نسخه: 7 از 3 صفحه

 

 بازاریاب امضا مهر و

 فروشنده نام و نام خانوادگی

 امضا مهر و

 مصرف  ننده یادر صورت عدم مغایرت  اال یا خرابی و انصراف از خرید بازاریاب سفارشات را برای خریداراد ارسال نموده و  6-4

 می نماید. فروشندهروز  از زماد تسلیم اقدام به تصفیه حساب با  7پس از مرجوعی 

 فروشنده تعهدات -7

روز آماده و بسته  2 طی  االدرخواسل تامین با متعهد می گردد با رعایل مفاد این قرارداد  االی سالم را مطابق  فروشنده 7-1

 و تحویل بازاریاب نماید. بندی نموده

ونقل و به همراه بندی ایمن و متناسب با وزد و ابعاد و نوع وسیله حملموظف اسل  اال را به صورت بسته ندهفروشبندی: بسته 7-2

 باشد.اد تحویل نمیمدارک امک اسناد وسفارش خریدار یا با صورت مغایرت  اال با  تحویل بازاریاب دهد. درفا تور فروش خریداراد 

روز  1طی قیمل  را با نازلترین و موجودی اجناس خود متعهد میگردد قیمتهای اعالمی فروشنده: منصفانه قیملاعالم  7-3

 هایقیملاز  تریایینپقیمل  چنانچهبازار  هایقیملبر و بررسی با نظارت بازاریاب  ،جهل حفظ منافع خریدارادنماید. روزرسانی 

 اقدامی ننماید هالقیمنس ل به  اهش  روز 1 یط فروشنده چنانچه نماید. میاعالم  ت ی  فروشندهبه در ابتدا  ،مشاهده  رداعالمی 

 فروشنده در اینصورتد. یا قرارداد را یکطرفه فسخ و قطع همکاری نمای رده ناموجود در سایل  االها را ختار اسل جاز و ممبازاریاب 

 .نمایدمیاعتراض را از خود سلب  هرگونهحق 

 فروشندهفلذا  .باشدمی فروشنده به عهده  االورد، سایل وب و تعداد موجودی در  اال اعالمی قیمل درج و تعیین مستولیل 7-4

 .بررسی نماید موظف اسل ق ل از بروزرسانی قیمل مشخصات فنی و اطالعات  االها را 

صورتیکه  درمل داده و روز گارانتی قی 2تا خریداراد  سفارشات نس ل به قیمل گرددمیمتعهد  فروشندهگارانتی قیمل:  7-5

 ر نماید. س فروشندهقیمل را از حساب مابه تفاوت بازاریاب متوجه تفاوت قیمل در بازار و گرانفروشی گردد، مختار اسل 

 اری از طریق پنل سایل  روز 1ه سفارش خریدار امکاد تأمین نداشل، طی مدت گردد در صورتی  متعهد می فروشنده 7-6

. در این  را لغو نماید االورد به بازاریاب اعالم نماید. در غیر اینصورت بازاریاب مختار اسل سفارش خریدار و درخواسل تامین  اال

 اسل. 5 بندملزم به پرداخل  سورات  فروشنده صورت

تحویل حتی اگر  اال  د.رداخل  ارمزد بازاریاب می باشملزم به پ فروشندهدر صورت نهایی شدد سفارش و ناسالم بودد  اال،  7-7

 نشده باشد. بازاریاب

از  .اسل نام خریداراز ساعل از زماد درخواسل تامین  اال ب 48پس از  معت ر/ملزم به صدور فا تور فروش رسمی فروشنده 7-8

بنام  ی فروش تورهااقدام می نماید، در صورتیکه سهوا یا عامدا فا فروشندهآنجاییکه بازاریاب صرفا در جهل بازاریابی  االهای 

با  فروشندهارد. و بوده و بازاریاب هیچگونه تعهدی در ق ال آد ند فروشندهبازاریاب صادر گردد  لیه خسارات و آ ار آد برعهده 

 نجام نداده اسل.یازاریاب ا خرید و فروش بااب هیچگونه عملیات امضای این قرارداد اقرار می نماید طی مدت همکارای با بازاری

ارش خود را از زماد تحویل انصراف از خرید: وفق قانود تجارت الکترونیک ، خریدار مجاز اسل با رعایل و قوانین و مقررات سف 7-9

موظف اسل بی  شندهفرودریافل  اال از خریدار و بررسی و تایید  ارشناساد بازاریاب،  عودت نماید. پس از روز 7 اال حدا ثر تا 

در نماید.  مرجوعب سپس  االی ناسالم را از بازاریاپرداخل نماید روز  2طی را  5  سورات بندو ابتدا وجوهات پرداختی قید شرط 

 توماد می باشد. ملزم به پرداخل جریمه به م لغ یک الی پنج میلیودعالوه بر ج رانن خسارت و عودت وجه  فروشنده غیر اینصورت

بایسل شرح عملیات خود را در اسرع وقل به اطالع می فروشندهجهل انجام امور گارانتی،  فروشندهصورت عودت  اال به  در 7-10

 بازاریاب برساند.

 به بازاریاب نس ل و اسل فروشنده بندی به عهدهو  میل و بسته  یفیل  نترل امور تمامی انجام  نترل  یفیل: مستولیل 7-11

ابتدا تحویل  االی ناسالم،  بر م نی خریداراد سوی از ادعا هرگونه بروز صورت در.  رد نخواهد اقدام  االها ل یفی  نترل انجام

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

بازاریاب هیچگونه تعهدی نس ل به  االی ناسالم  .پذیرفل خواهد صورت فروشنده سوی خریدار از به سفارش عودت م لغ یا و



 7.1نسخه: 7 از 4 صفحه

 

 بازاریاب امضا مهر و

 فروشنده نام و نام خانوادگی

 امضا مهر و

نداشته و  لیه مستولیل ها و هزینه ها و خسارات اعم از ارسال وتحویل  اال، خدمات گارانتی، خسارات احتمالی، تعویض یا مرجوعی 

 می باشد. فروشنده اال، جرایم سازماد ها و ادارات دولتی بعهده 

ریدار اقدام به باز نمودد خ االی مغایر: در صورتیکه  االیی  ه به دسل خریدار رسیده با سفارش وی مغایرت داشته باشد و  7-12

اشد.در اینصورت متعهد به عودت  اال یا در صورت تمایل خریدار تعویض  اال می ب فروشندهپلمپ  رده باشد و آد را عودت دهد، 

 باشد.می 5مشمول  سورات بند  فروشنده

 چنانچه اسل. وشندهفرروز پس از تحویل توسط خریدار بعهده  30ضمانل و خدمات پس ازفروش  االهای بدود گارانتی تا  7-13

اسل. چنانچه  ندهفروششر ل گارانتی  ننده پاسخگو ن وده و خدمات پس از فروش به خریداراد ارائه ننماید، مستولیل آد به عهده 

 یل عودت وجه ققدامی انجام نداد بازاریاب مجاز اسل جهل حفظ منافع خریداراد اقدام الزم و مقتضی از روز ا 3ظرف  فروشنده

 اسل.  فروشندهخریدار یا تعویض  اال یا لغو سفارش انجام دهد.  لیه خسارات به عهده 

ارسال بازاریاب ای بر را سابمانده ح یهتائیدصورت حساب و یک ار روز  15موظف اسل هر  فروشندهیرت گیری مالی: امغ 7-14

عهده ه بوزه ر 15بعد از مهلل بابل اختالف حساب خسارت از  هرگونهروز مغایرت گیری احتمالی نماید.  3نماید و حدا ثر طی 

 اسل. فروشنده

 بندی  االها را واگذار نمود.  با امضای این قرارداد به بازاریاب اجازه چس اندد ت لیغات خود بر روی  ارتن و بسته فروشنده 7-15

 باشد.می فروشنده به عهده  االورد، سایل در هاآد درج محصوالت و اطالعات تولید مستولیل 7-16

 همچنین و حصولم عرضه یا تولید توقف  اال، قیمل و نوع در تغییر هرگونه اعمال صورت در  ه اسل متعهد فروشنده 7-17

 این صورت غیر در. های اعالمی و موجودی را در  االورد بروزرسانی نمایدقیمل طی یک روز خریداراد سایر به شده ارائه هایتخفیف

 باشد.می فروشنده برعهده نهایی، خریدار بازاریاب و به وارده خسارات  لیه مستولیل

 به ملزم ننماید، تأمین را ریدارادخ سفارش ،  االیفروشنده  ه صورتی در:  اال تأمینعدم  از ناشی ها و خساراتنههزی 7-18

یگر سفارش را د فروشندهیا از طریق  اسل. بازاریاب مجاز و مختار اسل سفارش خریدار را لغو 5 مندرج در بند سورات  پرداخل

 تأمین نماید. 

و  لیه مستولیل  دد،برای خریداراد )بدود دخالل بازاریاب( ارسال گر فروشندهتوسط  مستقیماسفارش خریداراد چناچه  7-19

ا تمام و  مال و رمتعهد می گردد  اال  فروشندهو  اسل. فروشنده اال به عهده ارسال خسارات مادی و معنوی از عمل هزینه ها و 

گونه مشکل و متعهد می گردد در صورت بروز هر فروشندهریداراد ارسال نماید. بدود عیب و نقص  نترل  یفیل نموده و برای خ

 ریاب مسترد نماید.یا انصراف خریدار  اال را بی قید و شرط تعویض یا مرجوع نموده و وجه آنرا تمام  مال در اسرع وقل به بازا

 و سایرانجام نداده باشد، ل و موجودی و تامین  االهیچگونه فعالیتی اعم از بروزسانی قیم روز 30بیش از  فروشندهچنانچه  7-20

حق  فروشندهفسخ نماید.  بازاریاب مجاز و مختار اسل  االها را در سایل  االورد ناموجود  رده یا نمایش ندهد یا قرارداد را یکطرفه

 نماید.هرگونه اعتراض را از خود سلب می

اندازی نیاز دارند، این موضوع را به اطالع خریدار برساند و در اسرع و راه موظف اسل در مورد  االهایی  ه به نصب فروشنده 7-21

 اسل. فروشندهبه عهده آد صورت مستولیل غیر اینوقل نس ل به آد اقدام نماید. مقتضی اسل در 

اب مانند تماس یا جهل ارت اط و جذب خریدار به منظور فروش مستقیم و حذف بازاری فروشندههرگونه تالش و عملیات  7-22

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

از حساب ا رخود خسارت  فروشندها اعالم اخطاریه به اسل. همچنین بازاریاب مختار اسل تا ب فروشندهج راد خسارت بر عهده 

 را از خود سلب می نماید.  اعتراضهر گونه حق  فروشنده سر یا قرارداد را یکطرفه فسخ نماید.  فروشنده

 اسل. فروشندهتا ان ار بازاریاب بعهده  فروشندهه های حمل و نقل  اال از ان ار  لیه هزین 7-23



 7.1نسخه: 7 از 5 صفحه

 

 بازاریاب امضا مهر و

 فروشنده نام و نام خانوادگی

 امضا مهر و

ای متعارف بوده و در هر هنام  اربری و رمز ع ور پنل  اربری خود و نیز تغییر رمز ع ور در دوره  متعهد به حفظ فروشنده7-24

ل یا تخلف یا سوء می باشد. در صورت بروز هر گونه مشک فروشندهصورت  لیه مستولیل های ناشی از استفاده از رمز ع ور بر عهده 

وارده می باشد  نهادها و مراجع ذیربط و ج راد هرگونه خسارت احتمالی مستول بوده و پاسخگوی فروشنده استفاده اشخاص  الث ،

 و باید در اسرع وقل نس ل به تغییر رمز ع ور اقدام نماید.

و هزینه های ان ارداری سایر  وبیمه و حقوق پرسنل حق ارزش افزوده و مالیات بر از ق یل دارایی و  فروشنده لیه دیود دولتی  7-25

از حساب  ار خسارتی از این حیث هرگونهمجاز اسل  مختار وبازاریاب  اسل. فروشندهعهده ه بو سایر و گمر ی  حمل و نقلو 

  نماید. سر یا از وی مطال ه  فروشنده

 سایر و معنوی مالکیل ،(جودو صورت در) صنعتی مالکیل حقوق و ندارد معارض و بوده  اال مالک  ه دارداعالم می فروشنده 7-26

 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 جمله در   االهاحقوقی و  یفری و اخالقی  هایمستولیل .باشدمی تجاری و اقتصادی فعالیل به مجاز

القی، اسالمی موظف اسل در درج محتوای  اال در پنل خود  لیه مقررات و شتود اخ فروشنده خواهد بود. فروشندهشده بر عهده 

 یا محصوالت هب نس ل اشخاص سایر یا مشتریاد ادعای هرگونه خصوص در فروشنده قرارداداین  موجب بهو قانود را رعایل نموده. 

 . بود خواهدو مستول  گوپاسخ حیث هر از شدهیا قیمل  ارائه محتوای

 م ادی از یا شده تولید میالاس جمهوری قوانین خریدار مطابق به تحویلی  االهای تمامی  ه نمایدمی تضمین فروشنده 7-27

 رنگ،  یفیل، ظرن از اعالم شده توصیفات مطابق و سالم و نو گارانتی، دارای اصل،  االها همچنین. اسل گردیده وارد  شور رسمی

 به خسارتیاز این حیث  هچنانچ .بود خواهدبا مقتضای ذات  االها الزمه  هاویژگی سایر و وشوشسل و نگهداری نحوه جنس، اندازه،

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

ختص این قانود )از جمله تعهد می نماید مقررات الزم االجرا علی الخصوص قانود تجارت الکترونیک و نظامات م فروشنده 7-28

ضه شده در فضای ارائه  االهای سالم به مشتری ، حفظ مهلل هفل روزه انصراف ، ارائه اطالعات دقیق و جامع در مورد  االی عر

د می نماید  ه مجوزهای ئم رایانه ای و مجازات اسالمی را رعایل نماید و همچنین تاییمجازی(و قوانین و مقررات مالیاتی ،صنفی ،جرا

 قانونی و توانایی های الزم را برای فعالیل دارا اسل.

ضمن عقد اعالم می نمایند  ه نس ل به فروش  االهای خود در سایل  به عنواد شرط  فروشندهبه موجب این قرارداد،  7-29

  االورد  لیه خسارات از جمله غ ن ولو فاحش یا افحش را از خود سلب و ساقط نمودند.

 بازاریاب تعهدات -8

و مالی مغایرت گونه اختالف و هرع رف از زماد تسلیم  اال به خریدار و روز 7پس از  گرددمیمتعهد بازاریاب حساب:  تصفیه 8-1

از طریق شماره  فروشنده تصفیه حساب با حساب نماید. تصفیه فروشنده با  اری روز...........طی سر  سورات و خسارات احتمالی 

 می باشد. فروشندهش ا مندرج در این قرارداد صورت گرفته و بمنزله تصفیه حساب  امل با 

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

 .شد نخواهد اعمال تغییری گونههیچ زمانی، بازه این از پس بدیهی اسل. اعالم نمایند دیگر طرف به راایمیل یا نامه 

 .باشدمیبازاریاب  برعهده خریداراد از هاسفارش وجه دریافل مستولیل 8-2

 بعهده بازاریاب اسل. فروشندهان ار تحویل  اال از  8-3

  االی ناسالم به عهده بازاریاب اسل. صیتشخ 8-4

 بعهده بازاریاب یا خریدار اسل.  خریدار اال از ان ار  االورد به حمل و نقل هزینه  8-5

 مالیاتی گزارش خواهد  رد.صورتحساب ارائه خدمات بازاریابی خود را به سازماد امور بازاریاب  8-6

 و محتوا گذاری خدمات ت لیغاتی -9



 7.1نسخه: 7 از 6 صفحه

 

 بازاریاب امضا مهر و

 فروشنده نام و نام خانوادگی

 امضا مهر و

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

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

 ندارد.

 نه ت لیغات شروع نماید.بازاریاب می توانداقدمات خودرا در زمی فروشندهی به محض امضای قرارداد از سواجازه ت لیغات:  9-2

 شده، تهیه محتویات و هاعکساز  برداریبهره و آد از ناشی مادی حقوق و رایل  پی حق از اعم معنویمادی و  حق مالکیل 9-3

 .ندارد را هاآد از برداریبهره حق فروشندهاسل و  بازاریاب به متعلق

 شرایط حا م بر قرارداد -10

 اسل ممکن  ه را  ت ی یا شفاهی اتترتی  یا توافق هرگونه قرارداد این پس از امضای دارندمی اذعاد طرفینتوافقات ق لی:  10-1

 .نمایدمیسخ ف باشد، شده واقع طرفین بین گذشته در

 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 ،الحاقات لق ی از قرارداد این با مرت طه مکتوب اقدامات این قرارداد و تمامی  لیه پیوسل های مندرجه در 10-3

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

لیل 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  یمیلایا پسل الکترونیکی  یا فکسیا پیامک ) قیطراز  هاسفارشو  ،اطالعیه،الحاقیهمکات ات هرگونه 10-4

مسموع  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

س ل به انعقاد و امضا و طرفین اقرار نمودند  ه نس ل به مفاد مندرجات و شرایط و تعهدات موضوع قرارداد با تفاهم و تراضی  امل ن

 .باشدمیالزم االت اع  هاآدن هر دو طرف و قائم مقام قانونی اقدام نموده و این قرارداد بی آد

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

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

 توافق با مذ ور حوادث شدد عمرتف از پس قرارداد استمرار و تا رفع حالل فوق ادامه دارد. آیددرمیتعلیق  صورتبه گردد، غیرممکن

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

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

رداد توسط بازاریاب ممهور و فلذا مفروض اسل قرا پنل  اربری سایل  االورد پس از عقد قرارداد با بازاریاب فعال می گردد. 10-8

 امضا شده اسل و ادعای عدم صحل امضا باطل اسل.

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

 مفاد این قرارداد ندارد. بر تأ یری گونههیچتورم و نوسانات ارزی  10-10

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

نامه همکاری توافقو   لیه اطالعات محرمانه طرف دیگر از جمله اسناد حقوقیبا حسن نیل متعهد می شوند تا طرفین 10-12

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

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

 باشد. این مورد در رابطه با اطالعاتی  ه در اختیار عموم قرار دارد، نمیاسل 



 7.1نسخه: 7 از 7 صفحه

 

 بازاریاب امضا مهر و

 فروشنده نام و نام خانوادگی

 امضا مهر و

ت  اال مطابق قوانین جمهوری اسالمی ایراد، سازماد حمایل از مصرف  ننده و تجارت الکترونیک می باشد و قوانین عود10-13

 شرایط آد بر این قرار داد حا م اسل.

 انحالل یا ورشکستگی طرف مقابل قرارداد را فسخ و مراتب را اعالم نماید.د در صورت هر یک از طرفین می توان10-14

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

نمی باشد. الف(  در  ه التزام از سوی بازاریابفوری پنل ، این قرارداد را فسخ نماید. فسخ قرارداد مانع از مطال ه خسارت و وج

اد نامشروع در صدد تطمیع ، اغوا یا ارائه هر گونه پیشنه فروشندهب( در صورتی  ه مشخص شود  فروشندهصورت نقض تهعدات 

 بر آمده اسل بازاریاب به هر یک از  ار ناد 

 حل اختالف -11

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

به  هری مسعود ش گردد در صورت عدم توافق طرفین ضمن اعطای حق و اختیار به آقای فصل و حلمذا رات مستقیم بین طرفین 

 .اقدام نمایند رأیا روز پس از ارائه درخواسل داوری نس ل به انش 30ظرف اندموظفعنواد داور مرضی الطرفین و مراجع و ایشاد 

ه ارسال اظهارنامه به صورت بروز مشکل از سوی داور بوسیلو ضمناً ق ول داوری در  .باشدمیداور برای طرفین الزم االجرا  رأی

 طرفین صورت می پذیرد.

 قراردادی خسارات -12

 بدیهی. اسل دیقراردا خسارت ج راد ضامن فروشنده ،متحمل 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 0.2نه  ارسازی نماید. در صورت عدم انجام تعهد روزا روز وجه مذ ور در حق بازاریاب 2شدد م لغ خسارت نهایتا ظرف 

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

 نیز همکاری و قرارداد اتمام از پس فروشندهقرارداد از حیث نقض تعهدات  این  لیه خسارات و جرایم سازمانهای دولتی موضوع

 اسل. فروشندهو بعهده شته دا موضوعیل

 فسخ -13

یا از طریق بسته  ریق ایمیلط ت ی یا از اعالم  مقابلبه طرف  بایسلمی همکاری، ادامه به طرفین تمایل 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 نماید نقض اساسی نحو به را قرارداد این مفاد طرفین از یک هر چنانچه 13-2

 .نماید فسخ را قرارداد فاصلهالب تواندمی ذینفع ننماید، ج راد را آد روز 10ظرف  ناقض

  ه ترتی ی هر به فروشندهل واگذاری یا هرگونه تغییرات در شر ل لیاد د اموند و شر  یا انحالل ،قرارداد فسخ یا خاتمه 13-3

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

 نسخه بین طرفین امضا و م ادله گردید. 2در #11# این قرارداد در تاریخ


