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  «بسمه تعالي» 

  قـرارداد بازاريابي اينترنتی

    طرفین قرارداد  - ۱ ماده  

و کد اقتصادی و شناسه ملی   ۵۷۶۴۵۵خاص) به شماره ثبت  (سهامي رخشان سپهر اکباتاناين قرارداد في مابين شركت 

، خیابان سهروردی شمالی، نبش اندیشه به نشاني تهران سمت مدیرعاملنادر نقی زاده نوین با به نمايندگي آقای  ۱۴۰۰۹۹۶۴۱۰۸

و کد  ..............به شماره ثبت  ........................... شركت نامیده می شود وطرف اول  كه در اين قرارداد  ۳، واحد ۴۱۷سوم، پالک 

نشاني  به ا سمت ................... ب ...................با كد ملي  ................ / خانم  به نمايندگي آقای ......................اقتصادی 

شود به شرح زير  كه منبعد در اين قرارداد طرف دوم ناميده مي..................................................................................... 

  رسید.  تنظیم ، منعقد و به امضاء طرفین

  :تعریف واژگان - ۲ماده 

که یک زیرساخت آنالین و برای توزیع و فروش  www.yadakMALL.com  وب سایت با آدرس اینترنتی  :یدک مال

رخشان سپهر اکباتان (سهامی  محصوالت تامین کنندگان کاالهای مجاز است و حقوق مادی و معنوی آن متعلق به شرکت 

 .می باشد خاص)

Market Place (بازارگاه): بطوریکه پس از   یدک مالتوسط طرف اول در وب سایت  ،نزد طرف دوم و خدمات ارائه کاالهای

توسط طرف اول ارسال می   با هماهنگی یا  کاال از انبار طرف دوم دریافت و سپس كاال برای مشتری ،اخذ سفارش از مشتری

 شود. 

 موضوع قرارداد   - ۳ماده 

متعلق   و خدمات و ارائه کاالها بازاریابی برای طرف دوم جهت امور حق العمل کاری طرف اول  موضوع قرارداد عبارت است از

  و شبکه ها متعلق به مجموعه طرف اول؛ www.yadakMALL.com به طرف دوم از طریق نمایش و ارائه کاالها در وبسایت

    مدت قرارداد  - ۴ماده 

قرارداد  نای ،باشدشمسی ميماه  3 به مدت ..…/..…/..……لغایت  ..…/..…/..…… در مورخ مدت قرارداد از تاريخ انعقاد قرارداد       

هفته قبل از   کیحداقل    نیاز طرف کی هر  نکهیمگر ا  ،خواهد شد دیمدت مشابه به صورت خود به خود تمد ی مدت، برااین  انیدر پا

   .دیاعالم نما گر ی به طرف د د،یخود را نسبت به تمد  لیعدم تما مدت، انقضاء
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  مبلغ قرارداد – ۵ماده 

 %..... طرف دوم موظف به پرداخت حق الزحمه خدمات بازاريابي و توزيع معادل در ازاي انجام خدمات موضوع اين قرارداد

  به طرف اول مي باشد.  از فروش  درصد

مراتب به صورت مجزا  درصورت تمايل طرف دوم ، درازاي تبليغات مستقيم برند طرف دوم درصفحه اصلي سايت طرف اول  -۵-۱

  قابل مذاکره خواهد بود.

  نحوه پرداخت قرارداد   – ۶ماده 

،  بعداز كسر مرجوعي ها و قطعي شدن تمامي  . روزه....دوره تسویه ...روز پس  ۱۰طرف اول موظف است فروش هر ماه را 

  سفارش ها، محاسبه و نسبت به پرداخت اقدام نماید.

  تعهدات طرفین   – ۷ماده 

كند. در صورت عدم به   در پنل ارائه شده بروزرسانيکاالهای خود را  قيمتو  موجودیموظف است بصورت لحظه اي  طرف دوم ۷-۱

  روزرساني پنل توسط طرف دوم و ايجاد شدن مغايرت قيمت روي سايت، مسئوليت آن به عهده طرف دوم مي باشد.

د به طرف اول ارايه نمايد. همچنين كاالهاي ارسالي مي طرف دوم موظف است ليس ۷-۱-۱ ت كاالي خود را طبق جدول مورد تا

 كد شناسايي منحصر به فرد باشد. یابايست داراي باركد 

خود اعالم داشته و هم راستا با   حداکثر معادل قیمت خرده فروشیطرف دوم موظف است قیمت (اعالمی در سایت) را  7-1-2

به درج قیمت ها حداکثر معادل قیمت خرده فروشی  تنسب قیمت منصفانه در سطح بازار است،  ارائههدف سایت یدک مال که 

  . دهدتخریب وجهه ای از محل اختالف قیمت سایت با قیمت خرده فروشی در اذهان مشتریان شکل ن خود اقدام نموده و

این موضوع از طریق  ( ، طرف دوم را مطلع مي كند.فروشندگان ، از طريق پنلمشتریان ت ثبت سفارشطرف اول در صور ۷-۲

، بدیهی است با انعقاد این قرارداد، طرف  دشبورد (پنل) فروشندگان بخش سفارشات به صورت آنالین به طرف دوم اعالم میگردد

  ) می نماید.اول دسترسی های الزمه را به پنل فروشندگان به طرف دوم اعطا 

به صورت روزانه توسط طرف اول براي طرف دوم  مشتریان در صورت فعال نبودن پنل , ليست كاالهاي سفارش گذاري شده ۷-۳

  آماده و جهت ارسال به مشتريان به ترتیب اولویت سفارشات  روز كاري همانظرف ارسال مي گردد و طرف دوم محصوالت را 

  نماینده طرف اول قرار خواهد داد.   در اختيار اقدام یا
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 بر عهده طرف اول می باشد.  ۷-۵-۲ به غير از موارد ذكر شده در بند کلیه هزینه های بازگشت کاالها  ۷-۴

  روز كاري از زمان تحويل كاال از طرف دوم، مورد قبول مي باشد.  ۲۰طرفين قرارداد توافق مي نمايند بازگشت كاال  ۷-۵

د شود و همچنين بدون جدا شدن تگ و   یدک مالحفظ شرایط اولیه كه توسط انبار  کاال در صورت  ۷-۵-۱ بررسي و تأ

ست و در صورتی که به کاالی مسترد شده آسیبی از سوي طرف اول وارد شده باشد، ا برچسب آن، قابل بازگشت به طرف دوم

اد این کاال نداشته و آن را جزء کاالهای فروخته  یا به هر نحوی منطبق با شرایط اولیه آن نباشد، طرف دوم تعهدی به استرد 

  نماید. شده منظور می

باشد، طرف دوم موظف به پذيرش عودت كاال،   ، عملکردی و فنیدر صورتي كه بازگشت كاال به دليل مشكالت ظاهري ۷-۵-۲

  جايگزيني آن با كاالي جديد و تقبل هزينه بازگشت آن مي باشد. 

در ارتباط با کاالهای  و مطابق با برند و مشخصات مندرج شده در سایت در ردیف محصول بودهالم، کاالهای طرف دوم باید س ۷-۶

  از مراجع قانونی به کشور وارد شده باشد.    وارداتی

د طرف دوم در وب سایت خود ارائه نماید.  طرف اول متعهد می شود کاالهای -۷-۷   طرف دوم را با قیمت پايه مورد تا

افزوده   بر درآمد و ارزش اتیاز جمله مال طرف دوم یاتیو مال یقانون فیدر خصوص تکال یو تعهد تیمسئول طرف اول – ۷-۸

بر ارزش افزوده باشد، متعهد است در اعالم مبلغ قابل پرداخت  اتیمشمول مقررات مال که یدر صورت (طرف دوم) ندارد و فروشنده

(شایان ذکر است که درج  اید.اقدام نم یاتیتعهدات مال  انجام ته و نسبت بهافزوده را در نظر گرف  بر ارزش اتیمال ،یتوسط مشتر 

قیمت ها در پنل کاربری فروشندگان بر اساس قیمتهای قبل از الحاظ مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشد و در صورتی که طرف  

عوارض ارزش افزوده را در مبلغ قابل پرداخت  دوم مشمول مقررات مالیات بر ارزش افزوده باشد، سایت به صورت خودکار مالیات و

لذا طرف دوم در پنل فروشندگان قیمتها را می بایستی بدون احتساب مالیات و عوارض ارزش افزوده درج  مشتری الحاظ می نماید، 

  .) نماید

 لذا  و بوده مرتبط با اين قراردادرعايت كليه مقررات مربوط به توليد، واردات، فروش و پخش كاالهاي متعلق به طرف دوم  - ۷-۹

هاي احتمالي ناشي از تخلف از موارد مذكور و پاسخگويي در قبال مراجع ذيصالح و جبران خسارات احتمالي در قبال مسئوليت

 اشخاص حقيقي و حقوقي بر عهده طرف دوم خواهد بود.  

عالم از طرف دوم مشخص شود که کاال همان روز در صورتیکه کاالها توسط مشتری سفارش داده شود، اما پس از است  - ۷-۱۰

  . گرددناموجود شده و یا مخدوش و قابل ارسال نباشد، سفارش مشتری توسط طرف اول لغو شده و به مشتری اطالع رسانی می  
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در صورت  کاالها داشته باشند، طرف اول به طرف دوم اعالم نموده و نیاز به تعویض  یدک مال سایت در صورتیکه مشتریان - ۷-۱۱

  جدید دریافت می نماید. کاالیرا به طرف دوم مرجوع نموده و  تعویضی مورد نظر کاالی  کاالیموجود بودن 

  

  شرایط فسخ قرارداد -۸ماده

هر یک از طرفین می تواند با اعالم کتبی به طرف مقابل، قرارداد را فسخ نماید و در این فاصله طرفین باید تعهدات جاری و  

ن  تسویه  حساب خود را به نحو کامل انجام داده یا برای انجام آن به نحوی که مقتضی می دانند با توافق یکدیگر مهلتی تع

  .نمایند

 حفظ اسرار تجاري   -۹ماده 

ها و اطالعات و اسناد و مدارک  طرفین قرارداد متعهد می گردند تا شرایط مندرج در این قرارداد و ضمائم آن و همچنین گزارش 

وط به طرفین را که در چارچوب این قراداد تحصیل نموده و سایر اطالعات محرمانه مشابه را به هیچ عنوان و به هیچ طریقی به  مرب

    اشخاص ثالث افشا نخواهند کرد. حکم این ماده به مدت دو سال پس از از انقضای این قرارداد نيز جاری خواهد بود.

در تهران امضا و   ۱۴۰۰ /... /...تاريخ  نسخه با اعتبار واحد تنظيم و تمام صفحات آن در ۲در  و ماده ۹اين قرارداد در  - ۱۰ماده

 %%%%%%% مبادله گرديد.

 


