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  «بسمه تعالي» 

  ( حق العملکاری ) 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 

مجتمع   ،خیابان شهید مدنی، نارمک، به نشاني تهران عاملسمت مدیرنادر نقی زاده نوین با به نمايندگي آقای  ۱۴۰۰۹۹۶۴۱۰۸

به   ........................... ................  نامیده می شود و  یا یدک مال   طرف اول كه در اين قرارداد  ۸۱۲واحد  ۸تجاری اداری پالمیرا، طبقه 

  ........................ ...................../ خانم  . آقای )گيبه نمايند( ................................... ...  و کد اقتصادی ..............شماره ثبت 

  ....................................................................... ....نشاني به ا سمت ...................  ب ........................... ............با كد ملي 

  شود به شرح زير تنظیم ، منعقد و به امضاء طرفین رسید.ناميده مي یا فروشنده كه منبعد در اين قرارداد طرف دوم

  ........................................... .................................................................. تعامالت مالی ف دوم جهتاطالعات حساب طر

............................................................................................................................. .................................................  

  :تعریف واژگان - ۲ماده 

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

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

  .باشد

 یقبل از نام دامنه اصل شوند،یبه صورت پ یوب سایتهای با آدرس : (Sub-Domain) زیر دامنه یدک مال

(yadakMALL.com) یدامنه مشتق شده از دامنه اصل ری . ز شودیجدا م  ،ینقطه از دامنه نام دامنه اصل کیو با  ردیگیقرار م  

  ) abc.yadakMALL.com(مثال  است.

Market Place (بازارگاه) توسط طرف اول در وب   ، نزد طرف دوم و خدمات ارائه کاالها :و فروش در قالب مارکت پلیس

با   از انبار طرف دوم دریافت و سپس برای مشتری(ها)  کاال ،بطوریکه پس از اخذ سفارش از مشتری یدک مالسایت 

دریافتی از مشتریان به حساب طرف اول واریز و پس از کسر حق العمل   ، وجهتوسط طرف اول ارسال می شود هماهنگی یا

  دوم واریز می گردد. توافقی به حساب طرف
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درج   یبرا طرف دومبه  یدک مال یهر فروشنده است که از سو  اختصاصی  یمجاز  یفضا :(پنل فروشنده)  داشبورد فروشنده

  محصوالت، تنظیم قیمت و موجودی کاالها، مدیریت سفارشات، مدیریت ساختار حمل و نقل، مدیریت گارانتی و کال مدیریت

   شود.  ی داده م ص ی فروش کاال تخص

زیر   در و در آدرس اینترنتیقالب سایتی مستقل ارائه کاالها و خدمات نزد طرف دوم در  : و فروش در قالب ویترین ویترین

و مدیریت   ، ماهیاتًا این سایت مستقل بوده و ای نماد مستقل از سایت یدک مال داشته)Sub-Domain( دامنه یدک مال

کنترل طرف دوم   و نظارت آن تحت (از جمله گارانتی محصوالت) فروش خدمات پش از تولید محتوا، فروش، خدمات توزیع و  

بوده و تسویه حساب با مشتریان مستقیم از طریق وصول مبالغ در حساب طرف دوم (از طریق درگاه مستقل بانکی بنام طرف  

ع ساختار فروشگاهی نقش طرف اول صرفا طراحی و برپاسازی ساختار نرم افزاری ویترین  ، عمًال در این نوانجام میگردددوم) 

  می باشد.

  شوند: یمحسوب م  راصلیغ ای  یتقلب یکاال  ل،یذ یکاالها کاالی تقلبی:

 که از   ییهرگونه کاال  ایآن کاال از نظر نام متشابه اما از نظر اصالت متفاوت است؛ و   یمدل اصل ایکه با برند   ییکاال

  ایبرند  یاصل تیمانند (سا دکه توسط مراکز مورد تا  یاصل یبا کاال رهیو غ تیفیجنس، ک  ،یبندنظر جعبه، بسته

یدک    تیدر سا نیداشته و همچن رتی مغا رسانندیفروش مرا به  لاص ی) که کاالهایقانون یوارد کننده یهاشرکت

  یاصل یفروخته شده با نمونه  یکاال یکاال ذکر شده ول یداده شده، برند اصل  شینما یکاال ری تصاو  ایدر عنوان  مال

  اصل شناخته شده؛ ری مورد نظر غ یداشته، کاال رتیکاال مغا

 یمشخصات کاال، قطعات و اجزا ایو   ییناساش ینشان ها ری سا ایمدل، برچسب  ال،یکه در آنها شماره سر  ییکاالها  

فروشنده   ای  کننده عیتوز  دکننده،یاز جانب تول رمجازیآنها بطور غ یدر رو یهرگونه نوشته ا ای  یبندبسته ایآنها و 

  شده باشند؛ یدستکار  یهر شکل  به ایو  ن یگز یجا  ر،محو، تغ  گر،یهر شخص د ایکاال و 

 مقررات   ژهیبه و ی و صنف ی،عمومیدولت یو مقررات و ضوابط و استانداردها ن یبا مقررات قوان ریمغا یکاالها

  ؛یبهداشت

 یفکر  تیناقض حقوق اشخاص ثالث از جمله حقوق مالک یکاالها. 

و گمرک   یقانون یآن از مباد  صیقابل ارائه دال بر ورود و ترخ یمدارک و مستندات رسم یاست که دارا ییکاال کاالی قاچاق:

بر ارزش افزوده،   اتیقانون مال ۱۹کشور از جمله تبصره ماده   یو مقررات جار  نیکه وفق قوان  یی هر کاال ایکشور نبوده  یرسم

  قاچاق محسوب شود.
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 موضوع قرارداد   - ۳ماده 

متعلق به طرف دوم از طریق نمایش و ارائه کاالها در  و خدمات و ارائه کاالها بازاریابیموضوع قرارداد عبارت است از 

  و شبکه ها متعلق به مجموعه طرف اول؛ yadakMAL.com وبسایت

    مدت قرارداد  - ۴ماده 

مدت مشابه به صورت خود به   یمدت، برا   انیقرارداد در پا نایباشد شمسی ميماه   ۱۲مدت قرارداد از تاريخ انعقاد قرارداد        

به   د،یخود را نسبت به تمد  لیعدم تما مدت، هفته قبل از انقضاء  کیحداقل  نیاز طرف کیهر  نکهیخواهد شد مگر ا  دیخود تمد

  .  دیاعالم نما گریطرف د

         

  مبلغ قرارداد – ۵ماده 

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

   به طرف اول مي باشد. .................. ................  کمیسیون

  .. ............................................................................................................................. شرح تکمیلی مبلغ قرارداد: 

................................................................................................................................ ...................................  

اصلي سايت   ات سایت شامل صفحهبرند طرف دوم درصفح محصوالت و درصورت تمايل طرف دوم ، درازاي تبليغات مستقيم -۵-۱

به توافق طرف دوم  اين قرارداد مجزایی از حق الزحمه مجاز خواهد بودطرف اول  صفحه فروشگاه، صفحه مقاالت و ...  طرف اول،

  .سانده و مطالبه نمایدر

  نحوه پرداخت قرارداد   – ۶اده م

، بعداز كسر مرجوعي ها و قطعي شدن  امکان مرجوعی هروز ۷پس از طی بازه را   هفتهطرف اول موظف است فروش هر 

(بدیهی است که موضوع این ماده بغیر از فروشهای ویترین   تمامي سفارش ها، محاسبه و نسبت به پرداخت اقدام نماید.

  بوده که به صورت مستقل و لحظه ای از طریق درگاه طرف دوم به حساب ایشان واریز میگردد) 

  تعهدات طرفین   – ۷ماده 

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

  به روزرساني پنل توسط طرف دوم و ايجاد شدن مغايرت قيمت روي سايت، مسئوليت آن به عهده طرف دوم مي باشد. 
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د به طرف اول ارايه نمايد. همچنين كاالهاي ارسالي مي  ۷-۱-۱ طرف دوم موظف است ليست كاالي خود را طبق جدول مورد تا

 كد شناسايي منحصر به فرد باشد. یابايست داراي باركد 

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

نسب به درج قیمت ها حداکثر معادل قیمت خرده فروشی  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 طريق پنل ، ازمشتریان طرف اول در صورت ثبت سفارش ۷-۲

  ) شبورد (پنل) فروشندگان بخش سفارشات به صورت آنالین به طرف دوم اعالم میگردداد

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

 اقدام یا جهت ارسال به مشتريان  فروشندهمطابق تنظیمات سیستم حمل و نقل در پنل گردد و طرف دوم محصوالت را ارسال مي 

ن شده در قرارداد  در اختيار مراتب   نماینده طرف اول قرار خواهد داد. در صورت عدم تأمين كاال توسط طرف دوم در زمان تع

  این قرار داد خواهد شد. ۸مشمول ماده 

  روز كاري از زمان تحويل كاال از طرف دوم، مورد قبول مي باشد.  ۱۰طرفين قرارداد توافق مي نمايند بازگشت كاال  ۷-۴

د شود و همچنين بدون جدا شدن تگ و برچسب آن، یدک مالکاال در صورت حفظ شرایط اولیه كه توسط  ۷-۵-۱  بررسي و تأ

وارد شده باشد، یا به هر   مشتریست و در صورتی که به کاالی مسترد شده آسیبی از سوي طرف ا  قابل بازگشت به طرف دوم

-نحوی منطبق با شرایط اولیه آن نباشد، طرف دوم تعهدی به استرداد این کاال نداشته و آن را جزء کاالهای فروخته شده منظور می

  ترداد وجه را نخواهد داشت.و مشتری امکان مرجوعی و اس نماید

شده و در پنل   نجامروشهای حمل و نقل، تنظیم تعرفه، انتخاب پیمانکار حمل و نقل توسط طرف دوم ا تبصره: با توجه به اینکه 

، طرف دوم موظف است این  درصورتی که به کاالی مسترد شده آسیبی از طرف واحد حمل وارد شده باشدفروشنده تنظیم میگردد، 

پذيرش عودت كاال، جايگزيني آن با كاالي جديد و  درخصوص پذیرش عودت کاال ساعت با واحد حمل نهایی و  ۴۸موضوع را ظرف  

  تقبل هزينه بازگشت آن مي باشد. 

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

  با كاالي جديد و تقبل هزينه بازگشت آن مي باشد. جايگزيني آن 
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و از مراجع قانونی به   مطابق با برند و مشخصات مندرج شده در سایت در ردیف محصول بودهکاالهای طرف دوم باید سالم،  ۷-۶

  کشور وارد شده باشد.  

افزوده ندارد  بر درآمد و ارزش اتیفروشنده از جمله مال یاتیو مال یقانون فیدر خصوص تکال یو تعهد تیمسئول یدک مال – ۷-7

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

در صورت عدم رعايت هر يك از   اقدام نموده و یاتیتعهدات مال انجام افزوده را در نظر گرفته و نسبت به بر ارزش اتیمال ،یمشتر 

واحد مالی  ص ی باشد که خسارات وارده به خود را بر حسب تشخ ی محق میدک مال و مالياتي از سوي فروشنده،  یتعهدات قانون

( شایان ذکر است که   .دیوي راسًا و بدون نياز به مراجعه به مراجع قانوني وصول نما نیفروشنده يا تضام مطالبات از محل خود

یمت ها در پنل کاربری فروشندگان بر اساس قیمتهای قبل از الحاظ مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشد و سایت به درج ق

صورت خودکار مالیات و عوارض ارزش افزوده را در مبلغ قابل پرداخت مشتری الحاظ می نماید، لذا طرف دوم در پنل فروشندگان 

  و عوارض ارزش افزوده درج نماید.)  قیمتها را می بایستی بدون احتساب مالیات

 لذا  و بوده رعايت كليه مقررات مربوط به توليد، واردات، فروش و پخش كاالهاي متعلق به طرف دوم مرتبط با اين قرارداد -7-8

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.  

 در صورتیکه کاالها توسط مشتری سفارش داده شود، اما پس از استعالم از طرف دوم مشخص شود که کاال همان روز - 7-9

. گرددناموجود شده و یا مخدوش و قابل ارسال نباشد، سفارش مشتری توسط طرف اول لغو شده و به مشتری اطالع رسانی می  

  .گرددمی  در صورتی که سفارش بدلیل اتمام موجودی در روزهای قبل و قصور طرف دوم در اعالم موجودی روزانه لغو 

کاالها داشته باشند، طرف اول به طرف دوم اعالم نموده و در صورت موجود  یض نیاز به تعو  یدک مالدر صورتیکه مشتریان  - 7-10

  جدید دریافت می نماید.  کاالیرا به طرف دوم مرجوع نموده و  تعویضیمورد نظر کاالی  کاالیبودن 

مفاد آن  هی کل رفتنی قرارداد و پذ نیاطالع کامل از متن ا یبه هر نحو و عنوان، به معنا سایت یدک مالاز  طرف دوماستفاده  -7-11

  . باشدیاستفاده از آن م  طی مقررات و شرا نیو همچن

ارائه   یبوده و مجاز به فروش آنها است و ضمنًا کاالها شدهیمعرف یکاالها یمالک قانون دینما ی فروشنده اعالم و اقرار م  -7-12

قاچاق، ممنوعه   یکاال گونهچیه شودیباشد و متعهد م  یمعتبر م دی فاکتور خر  ی کرده و دارا نیتأم یو طرق قانون ی شده را از مجار 

 یتمام  کندیم نیندهد و تضم یمشتر  لیو مجوز را را تحو  خ یبدون تار  ایگذشته  خی تار  ای  یسالمت ی مضر برا ای  یبهداشت ریغ ای

عرضه شده و جزء  یفکر  تیحقوق مالک تیو با رعا یگذار متیق یو قانون حیحو صحشده به نکاالها و ملحقات فروخته و ارسال

  یدارا یو همگ دهیو وارد کشور گرد ص ی ترخ یقانون یاز مباد نبود  یبوده و درصورت واردات یو بهداشت یمجاز و قانون یکاالها
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مستندات را در صورت لزوم به همراه فاکتور  ن یباشند و همه ا یالزم م یواردات یو مجوزها یاتیو مال یمدارک گمرک  هیبرگ سبز و کل

و  یو قانون ییقضا یهاتیئولمس  هیصورت کل نیا  ریارائه خواهد داد. در غ یقانون صالح ی مراجع ذ ای یدک مالفروش به 

بر عهده  اتیو اداره مال رات ی صالح از جمله و نه منحصرًا شامل گمرکات، تعز   یاشخاص و مراجع ذ ری و سا ی به مشتر  ییپاسخگو

عالوه بر   مه،یجر  ایبه پرداخت خسارت  یدک مال یالزام قانون ای تی فروشنده خواهد بود و فروشنده موظف است درصورت محکوم

که در صورت  ردی پذ یم لهینوسیفوق، بد موارد نیفروشنده ضمن تضمتمامی هزینه های مترتب را پرداخت نماید.  آنها ختپردا 

و فروشنده حق   دیاقدام نما یفروشنده به پنل، نسبت به فسخ قرارداد همکار  ی دسترس یضمن قطع فور  تواندیم یدک مالتخلف، 

  .دینما یرا از خود سلب و ساقط م یهرگونه اعتراض

بر  اتیاز جمله مال )فروشنده (  طرف دوم یاتی و مال یقانون فیدر خصوص تکال یو تعهد تیمسئول طرف اول (یدک مال) -7-13

بر ارزش افزوده باشد، متعهد است در اعالم مبلغ  اتیمشمول مقررات مال کهیافزوده کاال ندارد و فروشنده در صورتدرآمد و ارزش

و ارائه مدارک و مستندات  یاتیدر نظر گرفته و نسبت به انجام تعهدات مال را افزوده بر ارزش اتیمال ،یقابل پرداخت توسط مشتر 

و مالياتي از  یقانون . در صورت عدم رعايت هر يك از تعهدات دی را مبذول نما یمربوط به خود، اقدامات مقتض یاتیبه حوزه مال

خود از محل مطالبات    ص یحسب تشخ ربکه خسارات وارده به خود را  اشدب  یمحق م طرف اول (یدک مال)سوي فروشنده، 

  . دیمراجع قانوني وصول نما  هبمراجعه  هبنياز  دونبوي راسًا و   نیفروشنده يا تضام

  وجه التزام - ۸ماده 

 یاقدامات و  ایانجام ندهد  حی به طور صح ایخود را در موعد مقرر   یاز تعهدات قرارداد کیهر  (طرف دوم) فروشنده کهیدرصورت

را با توجه   لی حق دارد وجوه التزام به شرح ذ یدک مالگردد،  یدک مالشهرت   ایمنجر به ورود خدشه به اعتبار  لیبه هر دل

  راسًا از مطالبات فروشنده کسر کند: ایمحاسبه و از فروشنده مطالبه  مستندات 

  کاال یمصرف کننده” مندرج بر رو متیباالتر از “ق یمتیو فروش هرگونه کاال با ق یگذار  متیوجه التزام ق -الف

  یبدون گارانت یاصل و کاال  ریغ یوجه التزام فروش کاال -ب

  مضر  ی بهداشت ری قاچاق، ممنوعه، غ یوجه التزام فروش کاال -پ

  ممنوعه،  یکاال در انبار فروشنده، فروش کاالها یعدم موجود لیاز قب  یلی توسط فروشنده به دال یزام لغو سفارش مشتر وجه الت -ت

  ، یدک مال  ص یبه تشخ ل یدال ر یو سا یگذار متیو ارسال کاال از سمت فروشنده، اشتباه در ق نیدر تام ریتاخ -ث
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  به انبار)، لیتحو  یمقرر در پنل برا خ یدر ارسال کاال (از تار  ریوجه التزام تاخ -ج

ر یدک مال یا با سفارش ثبت شده و محموله ثبت شده در پنل، در هنگام ورود به انبا یکاال و محموله ارسال رت یوجه التزام مغا -چ

  تحویل شده به مشتریان 

  ری و سا  راصلی غ ای یتقلب  یبودن کاال، کاال وبیمع  ،ییمحتوا رتیمغا  لیاز قب یلی به دال یکاال توسط مشتر  یوجه التزام مرجوع  -ح

  ، یدک مال صیبه تشخ لیدال

 در ارتباط با کاالهای غیر قابل مرجوعی نیاز است مورد حتما به اطالع یدک مال رسیده تا در ۸بند ح ماده  ۱ تبصره :

است این موضوع در بخش توضیحات محصول اعالم  لیست کاالهای غیر قابل مرجوعی گذاشته شود، ضمنًا حتمًا الزم 

  گردد.

  باشدیقابل جمع بوده و بدل آن نم ی: وجوه التزام مذکور با الزام فروشنده به انجام تعهد اصل۸ماده  ۱ تبصره

  

  

  شرایط فسخ قرارداد  -۹ ماده

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

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   - ۱۰ماده 

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

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

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

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.
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  «بسمه تعالي» 

  پشتیبانی از سایت (ویترین)قـرارداد 

    طرفین قرارداد  - ۱ ماده  

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

مجتمع   ،خیابان شهید مدنی، نارمک، به نشاني تهران عاملسمت مدیرنادر نقی زاده نوین با به نمايندگي آقای  ۱۴۰۰۹۹۶۴۱۰۸

به   ........................... ................  نامیده می شود و  یا یدک مال   طرف اول كه در اين قرارداد  ۸۱۲واحد  ۸تجاری اداری پالمیرا، طبقه 

  ........................ ...................../ خانم  . آقای )گيبه نمايند( ................................... ...  و کد اقتصادی ..............شماره ثبت 

  ....................................................................... ....نشاني به ا سمت ...................  ب ........................... ............با كد ملي 

  شود به شرح زير تنظیم ، منعقد و به امضاء طرفین رسید.ناميده مي یا فروشنده كه منبعد در اين قرارداد طرف دوم

  ........................................... .................................................................. تعامالت مالی ف دوم جهتاطالعات حساب طر

............................................................................................................................. .................................................  

  

  :تعریف واژگان - ۲ماده 

که یک زیرساخت آنالین و برای توزیع و فروش محصوالت  yadakMALL.com  وب سایت با آدرس اینترنتی  :مالیدک 

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

  .باشد

 یقبل از نام دامنه اصل شوند،یبه صورت پ وب سایتهای با آدرسی : (Sub-Domain) زیر دامنه یدک مال

(yadakMALL.com) یدامنه مشتق شده از دامنه اصل ری . ز شودیجدا م  ،ینقطه از دامنه نام دامنه اصل کیو با  ردیگیقرار م  

  ) abc.yadakMALL.com(مثال  است.

Market Place توسط طرف اول در وب   ، نزد طرف دوم و خدمات ارائه کاالها :(بازارگاه) و فروش در قالب مارکت پلیس

با   از انبار طرف دوم دریافت و سپس برای مشتری(ها)  کاال ،بطوریکه پس از اخذ سفارش از مشتری یدک مالسایت 

، وجه دریافتی از مشتریان به حساب طرف اول واریز و پس از کسر حق العمل  توسط طرف اول ارسال می شود هماهنگی یا

  گردد. توافقی به حساب طرف دوم واریز می
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درج   یبرا طرف دومبه  یدک مال یهر فروشنده است که از سو  اختصاصی  یمجاز  یفضا داشبورد فروشنده (پنل فروشنده) :

  محصوالت، تنظیم قیمت و موجودی کاالها، مدیریت سفارشات، مدیریت ساختار حمل و نقل، مدیریت گارانتی و کال مدیریت

   شود.  ی داده م ص ی فروش کاال تخص

ارائه کاالها و خدمات نزد طرف دوم در قالب سایتی مستقل و در آدرس اینترنتی در زیر   ویترین و فروش در قالب ویترین :

)، ماهیاتًا این سایت مستقل بوده و ای نماد مستقل از سایت یدک مال داشته و مدیریت  Sub-Domainدامنه یدک مال (

از فروش (از جمله گارانتی محصوالت) آن تحت نظارت و کنترل طرف دوم  تولید محتوا، فروش، خدمات توزیع و خدمات پش 

بوده و تسویه حساب با مشتریان مستقیم از طریق وصول مبالغ در حساب طرف دوم (از طریق درگاه مستقل بانکی بنام طرف  

ساختار نرم افزاری ویترین  دوم) انجام میگردد، عمًال در این نوع ساختار فروشگاهی نقش طرف اول صرفا طراحی و برپاسازی 

  می باشد.

  شوند: یمحسوب م  راصلیغ ای  یتقلب یکاال  ل،یذ یکاالها کاالی تقلبی:

 که از   ییهرگونه کاال  ایآن کاال از نظر نام متشابه اما از نظر اصالت متفاوت است؛ و   یمدل اصل ایکه با برند   ییکاال

  ایبرند  یاصل تیمانند (سا دکه توسط مراکز مورد تا  یاصل یبا کاال رهیو غ تیفیجنس، ک  ،یبندنظر جعبه، بسته

یدک    تیدر سا نیداشته و همچن رتی مغا رسانندیفروش مرا به  لاص ی) که کاالهایقانون یوارد کننده یهاشرکت

  یاصل یفروخته شده با نمونه  یکاال یکاال ذکر شده ول یداده شده، برند اصل  شینما یکاال ری تصاو  ایدر عنوان  مال

  اصل شناخته شده؛ ری مورد نظر غ یداشته، کاال رتیکاال مغا

 یمشخصات کاال، قطعات و اجزا ایو   ییشناسا ینشان ها ری سا ایمدل، برچسب  ال،یکه در آنها شماره سر  ییکاالها  

فروشنده   ای  کننده عیتوز  دکننده،یولاز جانب ت رمجازیآنها بطور غ یدر رو یهرگونه نوشته ا ای  یبندبسته ایآنها و 

  شده باشند؛ یدستکار  یهر شکل  به ایو  ن یگز یجا  ر،محو، تغ  گر،یهر شخص د ایکاال و 

 مقررات   ژهیبه و ی و صنف ی،عمومیدولت یو مقررات و ضوابط و استانداردها ن یبا مقررات قوان ریمغا یکاالها

  ؛یبهداشت

 یفکر  تیناقض حقوق اشخاص ثالث از جمله حقوق مالک یکاالها. 

و گمرک   یقانون یآن از مباد  صیقابل ارائه دال بر ورود و ترخ یمدارک و مستندات رسم یاست که دارا ییکاال کاالی قاچاق:

بر ارزش افزوده،   اتیقانون مال ۱۹کشور از جمله تبصره ماده   یو مقررات جار  نیکه وفق قوان  یی هر کاال ایکشور نبوده  یرسم

  قاچاق محسوب شود.
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 موضوع قرارداد   - ۳ماده 

  وبسایتتحت امکانات   طراحی، ایجاد و پشتیبانی از ویترین طرف دوم توسط طرف اولموضوع قرارداد عبارت است 

yadakMAL.com و شبکه ها متعلق به مجموعه طرف اول؛  

    مدت قرارداد  - ۴ماده 

مدت مشابه به صورت خود به   یمدت، برا  انیقرارداد در پا نایباشد شمسی مي ماه  ......مدت قرارداد از تاريخ انعقاد قرارداد        

به   د،یخود را نسبت به تمد  لیعدم تما مدت، هفته قبل از انقضاء  کیحداقل  نیاز طرف کیهر  نکهیخواهد شد مگر ا  دیخود تمد

  .  دیاعالم نما گریطرف د

         

  مبلغ قرارداد – ۵ماده 

  پشتیبانی مطابق ..........طرف دوم موظف به پرداخت حق الزحمه خدمات  در ازاي انجام خدمات موضوع اين قرارداد

طرح اخذ حق الزحمه   ۳در زمان انعقاد این قرارداد  ضمناً  به طرف اول مي باشد. ...................................................

  . خدمات بازاریابی و توزیع به شرح طرح پایه، طرح تکمیلی و طرح حرفه ای تعریف شده است

  ....................................................................................................... شرح تکمیلی مبلغ قرارداد: ........................

........................................................................................................................................................ ...........  

اصلي سايت   ات سایت شامل صفحهبرند طرف دوم درصفح محصوالت و درصورت تمايل طرف دوم ، درازاي تبليغات مستقيم -۵-۱

  صفحه فروشگاه، صفحه مقاالت  طرف اول،

  .به توافق طرف دوم رسانده و مطالبه نماید اين قرارداد مجزایی از حق الزحمه  مجاز خواهد بودطرف اول   

  نحوه پرداخت قرارداد   – ۶ماده 

تسویه مبلغ ماهیانه پشتیبانی اقدام و مبلغ را به حساب به صورت ماهیانه نسبت به   ۵مطابق با ماده موظف  دومطرف 

  طرف اول واریز نماید. بدیهی است در صورت عدم اجرای این بند طرف اول مخیر به قطع سرویس پشتیبانی خواهد بود.
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  تعهدات طرفین   – ۷ماده 

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

  به 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  ۷-۱-۱ طرف دوم موظف است ليست كاالي خود را طبق جدول مورد تا

 كد شناسايي منحصر به فرد باشد. یابايست داراي باركد 

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

نسب به درج قیمت ها حداکثر معادل قیمت خرده فروشی  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 طريق پنل ، ازمشتریان طرف اول در صورت ثبت سفارش ۷-۲

  ) شبورد (پنل) فروشندگان بخش سفارشات به صورت آنالین به طرف دوم اعالم میگردداد

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

 اقدام یا جهت ارسال به مشتريان  مطابق تنظیمات سیستم حمل و نقل در پنل فروشندهگردد و طرف دوم محصوالت را ارسال مي 

ن شده در قرارداد  در اختيار مراتب   نماینده طرف اول قرار خواهد داد. در صورت عدم تأمين كاال توسط طرف دوم در زمان تع

  این قرار داد خواهد شد. ۸مشمول ماده 

  روز كاري از زمان تحويل كاال از طرف دوم، مورد قبول مي باشد.  ۱۰طرفين قرارداد توافق مي نمايند بازگشت كاال  ۷-۴

د شود و همچنين بدون جدا شدن تگ و برچسب آن، یدک مالکاال در صورت حفظ شرایط اولیه كه توسط  ۷-۵-۱  بررسي و تأ

وارد شده باشد، یا به هر   مشتریست و در صورتی که به کاالی مسترد شده آسیبی از سوي طرف ا  قابل بازگشت به طرف دوم

-نحوی منطبق با شرایط اولیه آن نباشد، طرف دوم تعهدی به استرداد این کاال نداشته و آن را جزء کاالهای فروخته شده منظور می

  ترداد وجه را نخواهد داشت.و مشتری امکان مرجوعی و اس نماید

تبصره: با توجه به اینکه روشهای حمل و نقل، تنظیم تعرفه، انتخاب پیمانکار حمل و نقل توسط طرف دوم انجام شده و در پنل  

فروشنده تنظیم میگردد، درصورتی که به کاالی مسترد شده آسیبی از طرف واحد حمل وارد شده باشد، طرف دوم موظف است این  

پذيرش عودت كاال، جايگزيني آن با كاالي جديد و  ساعت با واحد حمل نهایی و درخصوص پذیرش عودت کاال ۴۸ا ظرف  موضوع ر

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

  ي جديد و تقبل هزينه بازگشت آن مي باشد. جايگزيني آن با كاال

و از مراجع قانونی به   مطابق با برند و مشخصات مندرج شده در سایت در ردیف محصول بودهکاالهای طرف دوم باید سالم،  ۷-۶

  کشور وارد شده باشد.  

افزوده ندارد  بر درآمد و ارزش اتیفروشنده از جمله مال یاتیو مال یقانون فیدر خصوص تکال یو تعهد تیمسئول یدک مال – ۷-7

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

در صورت عدم رعايت هر يك از   اقدام نموده و یاتیتعهدات مال انجام افزوده را در نظر گرفته و نسبت به بر ارزش اتیمال ،یمشتر 

واحد مالی  ص ی باشد که خسارات وارده به خود را بر حسب تشخ ی محق میدک مال و مالياتي از سوي فروشنده،  یتعهدات قانون

( شایان ذکر است که   .دیوي راسًا و بدون نياز به مراجعه به مراجع قانوني وصول نما نیفروشنده يا تضام مطالبات از محل خود

یمت ها در پنل کاربری فروشندگان بر اساس قیمتهای قبل از الحاظ مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشد و سایت به درج ق

صورت خودکار مالیات و عوارض ارزش افزوده را در مبلغ قابل پرداخت مشتری الحاظ می نماید، لذا طرف دوم در پنل فروشندگان 

  و عوارض ارزش افزوده درج نماید.)  قیمتها را می بایستی بدون احتساب مالیات

 لذا  و بوده رعايت كليه مقررات مربوط به توليد، واردات، فروش و پخش كاالهاي متعلق به طرف دوم مرتبط با اين قرارداد -7-8

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.  

 در صورتیکه کاالها توسط مشتری سفارش داده شود، اما پس از استعالم از طرف دوم مشخص شود که کاال همان روز - 7-9

. گرددناموجود شده و یا مخدوش و قابل ارسال نباشد، سفارش مشتری توسط طرف اول لغو شده و به مشتری اطالع رسانی می  

  .گرددمی  در صورتی که سفارش بدلیل اتمام موجودی در روزهای قبل و قصور طرف دوم در اعالم موجودی روزانه لغو 

کاالها داشته باشند، طرف اول به طرف دوم اعالم نموده و در صورت موجود  یض نیاز به تعو  یدک مالدر صورتیکه مشتریان  - 7-10

  جدید دریافت می نماید.  کاالیرا به طرف دوم مرجوع نموده و  تعویضیمورد نظر کاالی  کاالیبودن 

مفاد آن  هی کل رفتنی قرارداد و پذ نیاطالع کامل از متن ا یبه هر نحو و عنوان، به معنا سایت یدک مالاز  طرف دوماستفاده  -7-11

  . باشدیاستفاده از آن م  طی مقررات و شرا نیو همچن

ارائه   یبوده و مجاز به فروش آنها است و ضمنًا کاالها شدهیمعرف یکاالها یمالک قانون دینما ی فروشنده اعالم و اقرار م  -7-12

قاچاق، ممنوعه   یکاال گونهچیه شودیباشد و متعهد م  یمعتبر م دی فاکتور خر  ی کرده و دارا نیتأم یو طرق قانون ی شده را از مجار 
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 یتمام  کندیم نیندهد و تضم یمشتر  لیو مجوز را را تحو  خ یبدون تار  ایگذشته  خی تار  ای  یسالمت ی مضر برا ای  یبهداشت ریغ ای

عرضه شده و جزء  یفکر  تیحقوق مالک تیرعا و با یگذار متیق یو قانون حیشده به نحو صحکاالها و ملحقات فروخته و ارسال

  یدارا یو همگ دهیو وارد کشور گرد ص ی ترخ یقانون یاز مباد نبود  یبوده و درصورت واردات یو بهداشت یمجاز و قانون یکاالها

مستندات را در صورت لزوم به همراه فاکتور  ن یباشند و همه ا یالزم م یواردات یو مجوزها یاتیو مال یمدارک گمرک  هیبرگ سبز و کل

و  یو قانون ییقضا یهاتیئولمس  هیصورت کل نیا  ریارائه خواهد داد. در غ یقانون صالح ی مراجع ذ ای یدک مالفروش به 

بر عهده  اتیو اداره مال رات ی صالح از جمله و نه منحصرًا شامل گمرکات، تعز   یاشخاص و مراجع ذ ری و سا ی به مشتر  ییپاسخگو

عالوه بر   مه،یجر  ایبه پرداخت خسارت  یدک مال یالزام قانون ای تی فروشنده خواهد بود و فروشنده موظف است درصورت محکوم

که در صورت  ردی پذ یم لهینوسیفوق، بد موارد نیفروشنده ضمن تضمتمامی هزینه های مترتب را پرداخت نماید.  آنها ختپردا 

و فروشنده حق   دیاقدام نما یفروشنده به پنل، نسبت به فسخ قرارداد همکار  ی دسترس یضمن قطع فور  تواندیم یدک مالتخلف، 

  .دینما یرا از خود سلب و ساقط م یهرگونه اعتراض

بر  اتیاز جمله مال )فروشنده (  طرف دوم یاتی و مال یقانون فیدر خصوص تکال یو تعهد تیمسئول طرف اول (یدک مال) -7-13

بر ارزش افزوده باشد، متعهد است در اعالم مبلغ  اتیمشمول مقررات مال کهیافزوده کاال ندارد و فروشنده در صورتدرآمد و ارزش

و ارائه مدارک و مستندات  یاتیه انجام تعهدات مالدر نظر گرفته و نسبت ب  را افزوده بر ارزش اتیمال ،یقابل پرداخت توسط مشتر 

و مالياتي از  ی. در صورت عدم رعايت هر يك از تعهدات قانوندی را مبذول نما یمربوط به خود، اقدامات مقتض یاتیبه حوزه مال

خود از محل مطالبات    ص یحسب تشخ ربکه خسارات وارده به خود را  اشدب  یمحق م طرف اول (یدک مال)سوي فروشنده، 

  . دیمراجع قانوني وصول نما  هبمراجعه  هبنياز  دونبوي راسًا و   نیفروشنده يا تضام

  وجه التزام - ۸ماده 

 یاقدامات و  ایانجام ندهد  حی به طور صح ایخود را در موعد مقرر   یاز تعهدات قرارداد کیهر  (طرف دوم) فروشنده کهیدرصورت

را با توجه   لی حق دارد وجوه التزام به شرح ذ یدک مالگردد،  یدک مالشهرت   ایمنجر به ورود خدشه به اعتبار  لیبه هر دل

  راسًا از مطالبات فروشنده کسر کند: ایمحاسبه و از فروشنده مطالبه  مستندات 

  کاال یمصرف کننده” مندرج بر رو متیباالتر از “ق یمتیا قو فروش هرگونه کاال ب یگذار  متیوجه التزام ق -الف

  یبدون گارانت یاصل و کاال  ریغ یوجه التزام فروش کاال -ب

  مضر  ی بهداشت ری قاچاق، ممنوعه، غ یوجه التزام فروش کاال -پ
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  ممنوعه،  یکاال در انبار فروشنده، فروش کاالها یعدم موجود لیاز قب  یلی توسط فروشنده به دال یوجه التزام لغو سفارش مشتر  -ت

  ، یدک مال  ص یبه تشخ ل یدال ر یو سا یگذار متیو ارسال کاال از سمت فروشنده، اشتباه در ق نیدر تام ریتاخ -ث

  به انبار)، لیتحو  یمقرر در پنل برا خ یدر ارسال کاال (از تار  ریوجه التزام تاخ -ج

ر یدک مال یا با سفارش ثبت شده و محموله ثبت شده در پنل، در هنگام ورود به انبا یکاال و محموله ارسال رت یوجه التزام مغا -چ

  تحویل شده به مشتریان 

  ری و سا  راصلی غ ای یتقلب  یبودن کاال، کاال وبیمع  ،ییمحتوا رتیمغا  لیاز قب یلی به دال یکاال توسط مشتر  یوجه التزام مرجوع  -ح

  ، الیدک م صیبه تشخ لیدال

 در ارتباط با کاالهای غیر قابل مرجوعی نیاز است مورد حتما به اطالع یدک مال رسیده تا در ۸بند ح ماده  ۱ تبصره :

لیست کاالهای غیر قابل مرجوعی گذاشته شود، ضمنًا حتمًا الزم است این موضوع در بخش توضیحات محصول اعالم  

  گردد.

  باشدیقابل جمع بوده و بدل آن نم یالزام فروشنده به انجام تعهد اصل: وجوه التزام مذکور با ۸ماده  ۱ تبصره

  شرایط فسخ قرارداد  -۹ ماده

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   - ۱۰ماده 

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

صیل نموده و سایر اطالعات محرمانه مشابه را به هیچ عنوان و به هیچ طریقی به  مربوط به طرفین را که در چارچوب این قراداد تح

    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  ن درنسخه با اعتبار واحد تنظيم و تمام صفحات آ ۲در  و ماده ۹اين قرارداد در  - ۱۰ماده

 %%%%%%% مبادله گرديد.


