
 8.9نسخه: 5 از 1 صفحه

 

 

 بازاریاب امضا مهر و

 فروشنده نام و نام خانوادگی

 امضا مهر و

 سمه تعالیاب

 (8.9)نسخهحق العملکاری   قرارداد

  #10#ماره قرارداد: ش                                                                                                       

 قرارداد طرفین -1

شماره ثبت  سئولیت محدود به  شرکت لیان دکاموند با م سین آبه مدیریت عاملی  377477این قرارداد فی مابین  قای محمد ح

شم واحد پنج و آدرس ایمیل  ش ساختمان ایرانیان طبقه  صر  شانی میدان ولیع شبا   info@kalavard.comخرم به ن شماره  و 

 شود. که من بعد بازاریاب نامیده میبانک ملت  42.0120.0000.0000.8218.9060.49

شگاه  شرکت/ فرو صادی#  12شنننه منننش کت  شننن    #  #3# به کد ملی  #2# آقای/خانم  #1#و از یک طرف   به  #4# کد اقت

شانی شبا  #8#آدرس ایمیل  # 7#شماره موبایل   #6#  تلفن ثابت  #5# ن ساب  شماره ح شندهفرکه من بعد  # 9#  دارای   و

 شود.نامیده می

 قرارداد موضوع -2

کاالورد  سایت وب محصوالت در ارائه و نمایش طریق از فروشندهیا خدمات  کاال فروش برایو تبلیغات  بازاریابی به بازاریاب اقدام

 می باشد.  www.kalavard.com نشانی به

 قرارداد مدت -3

یک از طرفین قرارداد،  در صورت عدم اقاله، خاتمه یا فسخ قرارداد از سوی هر .دارد اعتباربمدت یکس ل # 11#تاریخ  از قرارداد این

 شود. به مدت یک سال شمسی تمدید می نالحاقیه ها و دستورالعملهای وابسته به آاین قرارداد به انضمام 

 تعاریف -4

 متعلق به بازاریاب است. انحصاراً آناست که کلیه حقوق مادی و معنوی فروشگاه اینترنتی کاالورد: نام  4-1

شند. در غیر اینصورت اجناس سبک و نیمه سنگین اجناسی هستند که حداکثر سه عدد از آن با پیک موتوری قابل حمل می با 4-2

 اجناس سنگین تلقی میگردد.

کاال ناسالم و معیوب آن نقض گردد،  زیر از موارد یکر بدیهی است ه باشد. اشرایط زیر را دار کلیهاست که  ییکاال کاالی سالم: 4-3

 می گردد. تلقی

 ز نظر فنی و کارایی معیوب نباشد.بوده و اپلمپ  یح و سالم وصح بندیبستهو  نظر ظاهریاز  4-3-1

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

 نباشد. یآن مخدوش و دستکار و اطالعات مشخصات بوده وسریال  دارای شماره 4-3-3

 باشد. )در صورت ضرورت( گارانتی معتبردارای  4-3-4

 اشد.نبتجاری  عالئم و ناقض قوانین محیط زیست و حقوق مالکیت فکری و کپی رایت 4-3-5

 اشد.نبو تقلبی و مستعمل شده دستکاری  4-3-6

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

  ازم ضروری و کارت گارانتی بهمراه کاال باشد.وقات جانبی و لمتعل 4-3-9

 ابدرخواست تامین : اعالم اینترنتی سفارش خریداران به فروشنده از طریق پنل کاربری توسط بازاری 4-4

 

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


 8.9نسخه: 5 از 2 صفحه

 

 

 بازاریاب امضا مهر و

 فروشنده نام و نام خانوادگی

 امضا مهر و

رعایت  زیر ردااز مو یکبدیهی است هر  .انجام میگردد فروشندهاست که توسط  به شرح زیر عملیات از: مجموعه ایی کاال تأمین 4-5

 نقض شده است. کاال تأمینعملیات  ،نشود

  فروشندهدر پنل کاربری  قیمت و موجودی بروزرسانی 4-5-1

 ثبت سفارش از پس ز رو 2حداکثر  بندی مناسب و ایمن طیبستهو  تامین 4-5-2

 یا به خریدار بازاریاب به طبق سفارش خریدار تحویل کاالی سالم ارسال و  4-5-3

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

 تعویض کاالی ناسالم با کاالی سالم  4-5-5

 نموده است.ثبت پنل کاربری خود ر د فروشنده: قیمتی است که فروشندهقیمت  4-6

نمایش داده سایت کاالورد  گاناست که به بازدیدکنند فروشندهقیمت عالوه بازاریاب به کارمزد : مجموع  خریدار قیمت 4-7 

  .شودمی

و جا به جایی و بیمه و ترابری و  بندیبستهاعم از حمل و  ،ارسال سفارشات خریداران هایهزینههزینه ارسال کاال: مجموع  4-8

 خسارات احتمالی 

 و کسورات فروشنده کارمزد بازاریاب -5

 فروشنده فروشنده هایقیمتبه شده و که از سوی بازاریاب معین  ستا فروشندهدرصدی از قیمت  معادل بازاریابکارمزد  5-1

  .گرددمیاضافه 

 است.موارد ذیل  شامل فروشنده کسورات 5-2

 یا مرجوعی سفارش  کارمزد بازاریاب در صورت عدم تامین کاال 5-2-1

 کلیه هزینه های حمل و نقل در صورت مرجوعی سفارش 5-2-1

 قرارداد اجرای نحوه -6

می تواند  فروشنده پسسفعال میگردد. برای وی پنل کاربری اختصاصی  ثبت نام فروشنده در سایت کاالورد همکاریپس از  6-1

 و قیمت خود نماید. موجودیبروزرسانی ثبت اجناس و اقدام به 

 می گردد.اعالم  فروشندهز طریق پنل کاربری به اسفارش خریداران  6-2

مراه اسناد و مدارک معتبر با بسته بندی ایمن و به و مادهآرا سفارش خریدار  ،روز از زمان سفارش 2ست طی موظف ا فروشنده 6-3

 دد.عدم تامین کاال تلقی می گرسفارش آن در غیر اینصورت وضعیت  نماید.ارسال خریدار به آدرس جانبی و متعلقات 

 می نماید.سفارشات را برای خریداران ارسال فروشنده  6-4

 فروشنده تعهدات -7

  .باشدمی روشندهف به عهدهپنل کاربری  و تعداد موجودی در کاال فروشنده قیمت درج و تعیینثبت اجناس و  مسئولیت 7-1

ارسال خریدار برای  وروز آماده و بسته بندی  2طی سفارشات خریداران کاالی سالم را مطابق با متعهد می گردد  فروشنده 7-2

 نماید.

 کارمزد بازاریاب بعهده فروشنده می باشد.پرداخت در صورت عدم تامین کاال  7-3

دمات گارانتی، خسارات خرات، بازاریاب هیچگونه تعهدی نسبت به کاالی ناسالم نداشته و کلیه مسئولیت ها و هزینه ها و خسا 7-4

 احتمالی، تعویض یا مرجوعی کاال، جرایم سازمان ها و ادارات دولتی بعهده فروشنده می باشد.

سفارش خود را از زمان تحویل  ،انصراف از خرید: وفق قانون تجارت الکترونیک ، خریدار مجاز است با رعایت و قوانین و مقررات  7-5

فروشنده متعهد است کاال را مرجوع و نماید در اینصورت مطالبه پرداختی خود را و کلیه وجوهات  دادهعودت  روز 7کاال حداکثر تا 



 8.9نسخه: 5 از 3 صفحه

 

 

 بازاریاب امضا مهر و

 فروشنده نام و نام خانوادگی

 امضا مهر و

فروشنده تعهد می نماید مقررات الزم االجرا علی الخصوص قانون نماید.  به بازاریاب مستردروز  3کلیه وجوهات دریافتی را طی 

جمله ارائه کاالهای سالم به مشتری ، حفظ مهلت هفت روزه انصراف ، ارائه تجارت الکترونیک و نظامات مختص این قانون )از 

اطالعات دقیق و جامع در مورد کاالی عرضه شده در فضای مجازی(و قوانین و مقررات مالیاتی ،صنفی ،جرائم رایانه ای و مجازات 

  .اسالمی را رعایت نماید

 به بازاریاب نسبت و است روشندهف بندی به عهدهو کمیت و بسته یفیتک کنترل امور تمامی انجام کنترل کیفیت: مسئولیت 7-6

ابتدا الی ناسالم، تحویل کا بر مبنی خریداران سوی از ادعا هرگونه بروز صورت در. کرد نخواهد اقدام کاالها کیفیت کنترل انجام

 کاالیا مرجوعی  عویضت از اعم الزم اقدامات بازاریاب، کارشناسی نظر مبنای نمود. بر خواهد اقدام موضوع بررسی به بازاریاب نسبت

  .پذیرفت خواهد صورت فروشنده سوی خریدار از به سفارش مبلغ استرداد یا و

شرکت گارانتی  نانچهچ است. فروشندهبعهده ارسال روز پس از  30بدون گارانتی تا اجناس فروش  ضمانت و خدمات پس از 7-7 

 فروشندهنانچه است. چ فروشندهمسئولیت آن به عهده  وفق قانون حمایت از مصرف کننده کننده خدمات پس از فروش ارائه ننماید،

ت وجه خریدار یا روز اقدامی انجام نداد بازاریاب مجاز است جهت حفظ منافع خریداران اقدام الزم و مقتضی از قبیل عود 3ظرف 

ا استرداد کلیه در اینصورت فروشنده متعهد به مرجوع کردن یا معاوضه با کاالی سالم یلغو سفارش انجام دهد.  تعویض کاال یا

 است.  فروشندهکلیه خسارات به عهده و بوده وجوهات 

 بعهده فروشنده می باشد.سفارشات  هزینه و مسئولیت ارسال 7-8 

ب مانند تماس یا جهت ارتباط و جذب خریدار به منظور فروش مستقیم و حذف بازاریا فروشندههرگونه تالش و عملیات  7-9

است. شود، ممنوع  چسباندن نشانی و تبلیغات خود روی کاال یا بسته بندی که منجر به زیان دیدن بازاریاب در حال حاضر و آینده

ارزش افزوده و مالیات بر  و درآمدبر د اعم از مالیات سایت کاالور درعمل فروش اجناس خود از  فروشندهکلیه دیون دولتی  7-10

  .است فروشندهعهده ه بو سایر و گمرکی  حمل و نقلو هزینه های انبارداری و و سایر خود بیمه و حقوق پرسنل حق 

 سایر و معنوی مالکیت ،(وجود تصور در) صنعتی مالکیت حقوق و ندارد معارض و بوده کاال مالک که دارداعالم می فروشنده 7-11

 ایران. ا.ج قوانین مطابق و دارد را مربوطه کاالهای عرضه و حقوق این از برداریبهره حق یا اوست به عرفی متعلق و قانونی حقوق

صوص کپی آثار ثبت خاز جمله در  کاالهاحقوقی و کیفری و اخالقی  هایمسئولیت .باشدمی تجاری و اقتصادی فعالیت به مجاز

  خواهد بود. فروشندهشده بر عهده 

 مبادی از یا شده تولید میالاس جمهوری قوانین خریدار مطابق به تحویلی کاالهای تمامی که نمایدمی تضمین فروشنده 7-12

 رنگ، کیفیت، ظرن از اعالم شده توصیفات مطابق و سالم و نو گارانتی، دارای اصل، کاالها همچنین. است گردیده کشوروارد  رسمی

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

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

االهای خود در سایت به عنوان شرط ضمن عقد اعالم می نمایند که نسبت به فروش ک  فروشندهبه موجب این قرارداد،  7-13

 ارات از جمله غبن ولو فاحش یا افحش را از خود سلب و ساقط نمودند.یکاالورد کلیه خ

مسبب اصلی آن تی مسئول و اجرای قانون و یا ارتکاب هریک از جرائم تعذیرا در صورت بروز هرگونه تخلف و جرم و یا عدم 7-14

 فروشنده بوده و می بایست کلیه خسارات وارده را جبران نماید.

 

 

 بازاریاب هداتتع



 8.9نسخه: 5 از 4 صفحه

 

 

 بازاریاب امضا مهر و

 فروشنده نام و نام خانوادگی

 امضا مهر و

هرگونه اختالف رفع  وبه خریدار ی سالم کاالحویل از زمان تدو الی هفت روز  پس از گرددمیمتعهد بازاریاب حساب:  تصفیه 8-1

 حساب نماید. تصفیه فروشنده کسر کسورات و خسارات احتمالی باو مالی مغایرت و 

از طریق تلفن،پیامک،  مراتب توانندمی پرداخت انجام از پس روز 15 طی تنها فروشنده ،هاحساب در مغایرتبروز  صورت در :1هتبصر

 .شد نخواهد اعمال تغییری گونههیچ زمانی، بازه این از پس بدیهی است. اعالم نمایند بازاریاب به راایمیل یا نامه 

 .باشدبازاریاب می برعهده خریداران از وجه دریافت مسئولیت 8-2

ورت تشخیص کاالی ناسالم در صورت مرجوعی اجناس از طرف خریدار بازاریاب اقدام به بررسی و کارشناسی اولیه نموده، در ص 8-3

 فروشنده متعهد به مرجوعی یا تعویض یا استرداد کلیه وجوهات بعالوه خسارات احتمالی می باشد.

 و محتوا گذاری خدمات تبلیغاتی -9

اطالعات مربوط به کاالهای  حق استفاده و بهره برداری، نمایش در سایت، بازاریابی و تبلیغات از فروشندهبموجب این قرارداد  9-1

ح قانونی ذیصال ولیتی در خصوص پاسخگویی به اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجعریاب واگذار نمود. و بازاریاب مسیخود را به بازا

 ندارد.

 تهیه شده، محتویات و هااز عکس برداریبهره و آن از ناشی مادی حقوق و رایت کپی حق از مادی و معنوی اعم حق مالکیت 9-2

 .ندارد را هاآن از برداریبهره حق فروشندهبازاریاب است و  به متعلق

 شرایط حاکم بر قرارداد -10

 در است ممکن که را کتبی یا شفاهی ترتیبات یا توافق هرگونه قرارداد این پس از عقد دارندمی اذعان طرفینتوافقات قبلی:  10-1

 .نمایدمیسخ ف باشد، شده واقع طرفین بین گذشته

نمی  بازاریاب و فروشنده بینما فی کارفرمائی و کارگر رابطه وجود یا شراکت معنای به حاضر قرارداد مفاد و مواد از یک هیچ 10-2

 باشد.

 اصالحات، ،اضافات ،الحاقات لقبی از قرارداد این با مرتبطه مکتوب اقدامات این قرارداد و تمامی کلیه پیوست های مندرجه در 10-3

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

لیت خود آنرا پذیرفته با ادامه فعا فروشندهرسانیده می شود و وی به اطالع  فروشندهسایت موارد مذکور از طریق  و .دهند می تشکیل

 است.

سایت پنل کاربری یا  یمیلایا پست الکترونیکی  یا فکسیا پیامک ) قیطراز  هاسفارشو  ،اطالعیه،الحاقیهمکاتبات هرگونه 10-4

مسموع  ندادن عاطالابالغ واقعی محسوب شده و ادعای  گرفته و ابالغ از هریک از طریق مذکور( مندرج در قرارداد صورت کاالورد

 .نیست

 باشدمیوضوعه مربوطه مقانون مدنی تنظیم و تابع قوانین  ۲۲3و  ۲1۹و  1۰قرارداد حسب موافقت طرفین مطابق مواد  نیا 10-5

 آنسبت به انعقاد و تعهدات موضوع قرارداد با تفاهم و تراضی کامل نو طرفین اقرار نمودند که نسبت به مفاد مندرجات و شرایط 

 .باشدمیالزم االتباع  هاآناقدام نموده و این قرارداد بین هر دو طرف و قائم مقام قانونی 

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

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

 مذکور حوادث شدن مرتفع زا پس قرارداد استمرار و تا رفع حالت فوق ادامه دارد. آیددرمیتعلیق  صورتبه گردد، غیرممکن طرفین

رف مدعی قوه ط .است طرفین توافق با نیز قهریه علت حوادث به قرارداد تعلیق شدن برطرف زمان تشخیص و است طرفین توافق با

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



 8.9نسخه: 5 از 5 صفحه

 

 

 بازاریاب امضا مهر و

 فروشنده نام و نام خانوادگی

 امضا مهر و

شرایط و قوانین سایت کاالورد بوده و  مفاد این قرارداد و ثبت نام و فعال سازی پنل کاربری فروشنده به منزله قبول کلیه  10-8

 .برای طرفین الزم االتباع می باشد

 .گرددمیبر همین اساس محاسبه  هاحسابصورتتومان است و کاالورد ت سایواحد مبالغ در  10-9

 بر مفاد این قرارداد ندارد. تأثیری گونههیچقیمت و نوسانات تورم  10-10

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

نامه همکاری قی و توافقکلیه اطالعات محرمانه طرف دیگر از جمله اسناد حقوبا حسن نیت متعهد می شوند تا رفین ط1۰-1۲

 لزوم، صورت دریگر دکه طرف  مگر در مورد مراجع ذی صالح قانونی ،فیمابین را در زمان قرارداد و پس از آن محرمانه نگاه دارند 

دهد. بدیهی  رقرا ایشان اختیار در ، قضایی های نهاد رسمی دستور با را مشارکت به مربوط طبق قانون مجاز است تا اطالعات

 باشد. این مورد در رابطه با اطالعاتی که در اختیار عموم قرار دارد، نمیاست 

باشد جارت الکترونیک می قوانین عودت کاال مطابق قوانین جمهوری اسالمی ایران، سازمان حمایت از مصرف کننده و ت 1۰-13 

 و شرایط آن بر این قرار داد حاکم است.

 نماید. هر یک از طرفین می تواند در صورت انحالل یا ورشکستگی قرارداد را فسخ و مراتب را اعالم 1۰-14

قرارداد  کاربریی فوری پنل ، ضمن مسدود قضاییجع ابازاریاب می تواند بنا به تشخیص خود و بدون نیاز به مراجعه به مر 1۰-15

 نمی باشد.  طرفین فسخ نماید. فسخ قرارداد مانع از مطالبه خسارت و وجه التزام از سویرا 

 حل اختالف -11

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

غانی خانم مهتاب مگردد در صورت عدم توافق طرفین ضمن اعطای حق و اختیار به  فصل و حلمذاکرات مستقیم بین طرفین 

داور برای طرفین الزم  یرأ .اقدام نمایند رأیروز پس از ارائه درخواست داوری نسبت به انشا  30ظرف اندموظفایشان  ،داوربعنوان 

 .باشدمیاالجرا 

 قراردادی خسارات -12

. است قراردادی خسارت انجبر ضامن فروشنده ،متحمل زیان گردد فروشندهبازاریاب از جانب  قرارداد این موجب به چنانچه 12-1

ید. در صورت در حق بازاریاب کارسازی نمارا روز وجه مذکور  2نهایتا ظرف فروشنده باید شدن مبلغ خسارت  عیینه محض تو ب

 رت تاخیر تادیه پرداخت نماید.درصد خسارت مذکور را به عنوان خسا 3ماهانه عدم انجام تعهد 

 همکاریو  قرارداد اتمام از پس فروشندهقرارداد از حیث نقض تعهدات  این کلیه خسارات و جرایم سازمانهای دولتی موضوع 12-2

 است. فروشندهو بعهده شته دا موضوعیت نیز

 فسخ -13

 مابین فی هایحساب کلیه است ییهاعالم نمود. بد ایمیلاز طریق  بایستمی همکاری، ادامه به طرفین تمایل عدم صورت در 13-1

 .شوند تصفیه مدت این در باید

 یا طرف نباشد جبران ابلق نقض اینکه بر مشروط نماید نقض اساسی نحو به را قرارداد این مفاد طرفین از یک هر چنانچه 13-2

 .نماید فسخ را ردادقرا بدون اعالم کتبی و بصورت یکجانبه فاصلهالب تواندمی ذینفع ننماید، جبران را آن روز 10ظرف  ناقض

 صورت که ترتیبی هر به ندهفروشواگذاری یا هرگونه تغییرات در شرکت لیان دکاموند و  یا انحالل ،قرارداد فسخ یا خاتمه 13-3

 .داشت نخواهد ،اندشده ایجاد آن خاتمه یا فسخ تاریخ از پیش که تعهداتی یا حقوق بر تأثیری گونههیچ بگیرد،

 


