
 
 

کاری   ��ارداد ��

طرفین قرارداد -1ماده   

قانون مدنی بین طرفین ذیل منعقد می گردد: 219و  10این قرارداد در تاریخ ..................... مطابق مواد  -1-1  

، ساختمان 7به نشانی خیابان کارگرشمالی، شرق به غرب اتوبان جالل آل احمد، خیابان اول، پالك  طرف اول: شرکت نانوبازار
که از این پس به اختصار  bazar.ir-www.nanoو نشانی اینترنتی  02186093410تلفن  1پروانه، طبقه همکف، واحد 

 و نامیده می شود "نانوبازار"

 طرف دوم:..................................

 شماره ثبت/شناسه: .....................

 کدملی/شناسه ملی: ..............................

 به نمایندگی:.............................

 ...طبق روزنامه رسمی شماره .......................... مورخ ..........................

 به نشانی: ......................................................................................

 کدپستی: ..............................

 شماره تماس: ......................

 نامیده می شود. "فروشنده"که از این پس 

به عنوان فروشگاه اینترنتی در ایران مشغول به فعالیت است و فروشنده اظهار می دارد، به عنوان تولیدکننده یا توزیع  نانوبازار -2-1
 کننده، با مجوزهاي قانونی، مشغول به فعالیت باشد و صالحیت و توانایی الزم در زمینه فعالیت خود را دارا است.

اینترنتی رسمی نانوبازار به مشتریان در فضاي  محصوالت فروشنده در وب سایترضه طرفین با توافق در این حوزه، مایل به ع -3-1
 مجازي و بسترهاي قانونی می باشند.

طرفین با آگاهی و اطالع از شرایط و مقررات الزم االجرا علی الخصوص قانون تجارت الکترونیک و نظامات مختص این قانون  -4-1
ي، حفظ مهلت هفت روزه انصراف، ارائه اطالعات دقیق و جامع در مورد کاالي عرضه شده در از جمله ارائه کاالهاي سالم به مشتر
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فضاي مجازي و قوانین و مقررات مالیاتی، صنفی، جرائم رایانه اي و مجازات اسالمی اقدام به همکاري بر مبناي تعامل مشترك و 

 حسن نیت می نمایند.

 تعاریف -2ماده

فروش کاال با قیمت و شرایط خاص از سوي فروشنده به خریداران از طریق فروشگاه اینترنتی ز فروش ویژه: عبارت است ا -1-2
 .نانوبازار

ساعت با قیمت و شرایط خاص توسط فروشنده پس از تایید  24پیشنهاد شگفت انگیز: عبارت است از عرضه کاال حداکثر تا  -2-2
 ف باال و بیش از فروش ویژه باشد.این نوع فروش باید براي مشتري متضمن تخفی نانوبازار.

کاالي معیوب: عبارت است از هر گونه کاال یا هر بخش یا جزئی از آن که داراي ایراد، نقص، صدمه و یا داراي ضمانت نامه  -3-2
 غیرمعتبر باشد.

 در که کاالهایید. باش متفاوت اصالت نظر از اما متشابه نام نظر از کاال آن اصلی لمد یا برند با که است کاالییکاالي تقلبی:  -4-2
 هرگونه یا بستهبندي یا و آنها اجزاي و قطعات ،کاال مشخصات یا و شناسایی هاي نشان سایر سریال، مدل، برچسب یا شماره  آنها

 جایگزین ،تغییر ،محو ،دیگر شخص هر یا و کاال فروشنده یا توزیعکننده ،تولیدکننده جانب از غیرمجاز بطور آنها روي در اي نوشته
 جمله از ثالث صاشخا قحقو ناقض یا نانوبازار مقررات ویژه به مقررات با مغایر کاالهاي نیز و باشند شده دستکاري شکلی هر به یا و

 .شود می بمحسو تقلبی کاالي قرارداد این ظلحا از فکري مالکیت قحقو

 رسمی گمرك و قانونی مبادي از آن ورود بر لدا ارائه قابل رسمی مستندات و مدارك داراي که است کاالییکاالي قاچاق:  -5-2
 ققاچا ،افزوده شارز بر مالیات قانون 19ه ماد تبصره جمله از کشور جاري مقررات و قوانین وفق که کاالیی هر یاده نبو کشور
 ود.ش بمحسو

: بازار آنالین بازاري است که در آن کاال در بستر اینترنت و به صورت برخط (آنالین)، عرضه می بازار آنالین و بازار آفالین -6-2
شود و به فروش می رسد. بازار آفالین بازاري است که در آن، کاال مستقل از اینترنت و به صورت سنتی در فروشگاه ها و مراکز 

 توزیع، عرضه می شود و به فروش می رسد.

 راردادموضوع ق -3ماده 

اینترنتی  روشنده به خریداران از طریق وب سایتموضوع قرارداد عبارت است از واسطه گري در فروش محصوالت و کاالهاي ف
 .نانوبازار
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 مدت قرارداد -4ماده 

 مدت قرارداد به شرح زیر است:

 تاریخ شروع: .......................

 تاریخ پایان: .........................

 ماه ارداد (ماه شمسی): .............مدت قر

در پایان مدت براي مدت مشابه به صورت خود به خود تمدید خواهد شد مگر اینکه یکی از طرفین حداقل این قرارداد  :1تبصره 
 یک هفته قبل از انقضاء مدت عدم تمایل خود را به تمدید به طرف دیگر اعالم نماید.

 و هزینه هاي فروش حق الزحمه -5ماده 

درصد از قیمت فروش محصول بسته به نوع محصول تعیین و از سوي فروشنده پرداخت می  20تا  10حق الزحمه فروش از  -5-1
شود. نانوبازار می تواند نسبت به وصول حق الزحمه خود از محل مطالبات فروشنده به همراه مالیات بر ارزش افزوده متعلقه اقدام 

 حمه مبلغی افزون بر بهاي کاال نیست و فروشنده نمی تواند آن را به بهاي کاال بیفزاید.نماید. حق الز

هزینه هاي مربوط به خدمات تبلیغاتی، درج کاال و تصویربردار، هزینه هاي مرجوعی و همچنین جریمه ها به همراه مالیات بر  -5-2
 کسر و از محل مطالبات فروشنده برداشت خواهد شد.ارزش افزوده متعلقه به موارد ذکر شده راساً توسط نانوبازار 

به مشتري به همراه مالیات بر ارزش افزوده متعلقه به موارد  مجدد هزینه هاي مربوط به تحویل، بسته بندي، انبار و ارسال -5-3
 ذکر شده راساً توسط نانوبازار کسر و از محل مطالبات فروشنده برداشت خواهد شد.

امکان تغییر حق الزحمه، هزینه ها و جریمه ها در هر زمان توسط نانوبازار وجود دارد، این تغییرات یک هفته قبل از  :2تبصره 
اعمال به اطالع فروشنده خواهد رسید و ادامه روند فروش توسط فروشنده پس از اعمال تغییرات به منزله پذیرش شرایط جدید 

 است.

 . نحوه اجراي قرارداد6ماده 

فروشنده موظف است سفارشات ثبت شده را با توجه به ضوابط و زمان تعیین شده، به صورت محموله آماده، در لفاف  -6-1
، طبقه 7آدرس تهران، خیابان امیرآباد شمالی، کوچه پروانه، کوچه اول، ساختمان پروانه، پالك  مناسبی بسته بندي کرده و به

 د.بازار اعالم می نماید ارسال نمایگ که نانویا هر محل دیگري در تهران بزر 1همکف، واحد 
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هزینه هاي ارسال کاال (از قبیل بسته بندي، بیمه، حمل و سایر هزینه هاي مربوطه) به نانوبازار بر عهده فروشنده است، در  -6-2

نیاز به اطالع و اجازه صورتی که خدمات مذکور بنا به درخواست فروشنده، از سوي نانوبازار انجام شود، هزینه آن راساً و بدون 
 فروشنده، توسط نانوبازار از محل فروش یا مطالبات فروشنده کسر و برداشت خواهد شد.

گهداري اجناس در انبار نانوبازار، هزینه در صورت نیاز، کاال در انبار نانوبازار به شکل امانی نگهداري می شود که در صورت ن -6-3
 عنوان بدهی فروشنده منظور خواهد شد. هاي مربوط به انبارداري محاسبه و به

قیمت محصوالت با توجه به رعایت استانداردهاي قیمت گذاري، توسط و به مسئولیت فروشنده تعیین می شود. لذا  -6-4
 مسئولیت پاسخگویی به مراجع رسمی و اشخاص ثالث از جمله مشتري در خصوص قیمت تعیین شده بر عهده فروشنده است.

ارداد، فروشندگان به عنوان شرط ضمن عقد اعالم می نمایند که نسبت به فروش کاالهاي خود بر روي وب سایت به موجب این قر
 اینترنتی نانوبازار کلیه خیارات از جمله غبن ولو فاحش یا افحش را از خود سلب و ساقط نمودند.

 اي مشتري بر عهده فروشنده است.مسئولیت صدور فاکتور فروش بر عهده نانوبازار و سند برگشت از فروش بر -6-5

 با را کاال است متعهد وي اینترنتی، وب سایت در واقعی قیمت از تر پایین بهاي به قیمت درج و فروشنده اشتباه صورتدر  -6-6
 اجراي ضمانت و التزام وجه مشمول ستنکاف،درج شده در وب سایت اینترنتی تحویل مشتري نماید و در صورت ا قیمت همان
در خصوص عرضه کاالي ناموجود می شود. در هر حال پاسخگویی به خریدار در مراجع رسمی به عهده فروشنده  7 ماده در مذکور

 می باشد.

فروشنده اظهار می نماید که با عرضه کاال در وب سایت اینترنتی نانوبازار، حقوق مالکیت فکري متعلق به هیچ شخص  -6-7
است و در صورت کشف خالف این موضوع، کلیه مسئولیت هاي حقوقی و کیفري بر عهده حقیقی و حقوقی دیگري را نقض نکرده 

 وي خواهد بود.

نام تجاري فروشنده جهت درج در سایت می باشد و فروشنده در این راستا اظهار می نماید مالکیت مادي و معنوي نام  -6-8
کشف خالف این موضوع، کلیه مسئولیت هاي حقوقی ست و در صورت تجاري مذکور متعلق به شخص حقیقی و حقوقی دیگري نی

 و کیفري بر عهده فروشنده خواهد بود.

 . تعهدات و حقوق فروشنده7ماده 

 به نانوبازار با هماهنگی و ارتباط جهت خود نماینده عنوان به را شخصی قرارداد، این انعقاد با همزمان است موظف فروشنده -7-1
 مکتوب معرفی نماید. صورت

 موارد سایر و فروش از پس پشتیبانی نحوه کاال، معرفی جهت الزم توضیحات و محصوالت مشخصات است موظففروشنده  -7-2
 وب سایت اینترنتی بر اساس شرایط اعالمی نانوبازار ارائه نماید. در را الزم
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  صورت این غیر در نماید، ارسال مقرر موعد در و وقفه بدون را مشتري درخواست مورد کاالهاي که شود می متعهدفروشنده  -7-3

) از فروشنده مطالبه و یا از 9نانوبازار می تواند بنا به تشخیص خود، خسارات ناشی از تأخیر در اجراي تعهدات را (بر اساس ماده 
 بنا به تشخیص خود می تواند اقدام به فسخ قرارداد کند. محل مطالبات وي کسر و برداشت نماید. عالوه بر این نانوبازار

 و مشتري انصراف جهت روزه هفت مهلت ترعای به متعهد فروشنده الکترونیک تجارت قانون مقررات طبق که آنجااز  -7-4
می مقررات مربوط به این نوع تجارت، متعهد  سایر و موصوف مقررات از ناشی تعهدات پذیرش با می باشد، فروشنده کاال استرداد

 بپذیرد.د کاالهاي مرجوعی را وش

 درخواست صورت در و بوده وي پاسخگوي کاال، بودن معیوب بر مبنی مشتري اعالم صورت در شودی م فروشنده متعهد -7-5
 اقدام مذکور مدت ظرف فروشندهروز کاري اقدام نماید. چنانچه  2به جایگزین کردن یا رفع نقض آن، ظرف مدت  نسبت مشتري

باشد، نانوبازار نسبت به عودت وجه به مشتري  داشته را وجه یا مشتري با پس دادن کاال تقاضاي استرداد نداشته معمول را الزم
 اقدام می نماید.

تضمین  و ندهد مشتري تحویل را سالمتی براي مضر یا ممنوعه تقلبی، قاچاق، کاالي گونه هیچ که ودی شم متعهد فروشنده -7-6
 قانونی مبادي از بودن وارداتی صورت در و بوده قانونی و مجاز کاالهاي جزء ارسال شده و فروخته ملحقات ومی کند تمامی کاالها 

 صورت در را مستندات این همه و باشند می الزم مالیاتی و گمرکی مدارك کلیه و سبز برگ داراي همگی و گردیده کشور وارد
 و قضایی مسئولیت هاي کلیه صورت این غیر در خواهد داد. ارائه قانونی ذیصالح مراجع به نانوبازار یا فروش فاکتور همراهبه  لزوم

 برابر 10 معادل است موظف فروشنده آن بر بود. عالوه خواهد فروشنده عهده بر اشخاص سایر و پاسخگویی به مشتري و قانونی
نانوبازار می تواند نسبت به فسخ این قرارداد عنوان خسارت به نانوبازار پرداخت کند. در این صورت،  به را مزبور کاالهاي فروش بهاي

 اقدام نماید و فروشنده حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نماید.

وب  در شده اعالم ترتیب به کاالها معمول عملکرد و مشخصات کیفیت، قیمت، تعداد، تنوع، کهفروشنده تضمین می کند  -7-7
 و فایل اکسل محصوالت اعالم نماید و کاالها با اطالعات انتشار یافته کامالً منطبق باشد. اینترنتی سایت

کلیه محصوالت باید در بسته بندي استاندارد تحویل نانوبازار شود، در صورت فقدان استاندارد، محصوالت باید در بهترین بسته 
 اري تحویل داده شود.بندي معمول در رویه تج

 رفع خصوص در را الزم اقدامات و پذیرفته ها بسته نقایصفروشنده متعهد می شود که نظر نانوبازار را در مورد کاستی ها و  -7-8
 متعهد فروشنده نقص رفع عدم صورت نداشته باشد. در اعتراضی و ادعا خصوص این در ساعت به عمل آورد و 24ظرف مدت  نقص

، حسب اعالم نانوبازار و پرداخت خسارات ناشی از تأخیر در انجام )9وارده به نانوبازار و مشتري (براساس ماده  خسارات جبران به
 تعهد است.
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فروشنده باید ارائه خدمات گارانتی معتبر کاال را از میان فهرست گارانتی کنندگان مجاز مطابق شرایط مندرج در کارت  -7-9

نتی به عهده داشته باشد و در صورتی که خود ارائه کننده خدمات گارانتی نباشد باید ترتیبات ارائه آن را گارانتی در طول مدت گارا
 فراهم نماید. محصوالت داراي گارانتی که براي تعمیر ارسال می شوند، تابع ضوابط مندرج در برگه گارانتی خواهد بود.

 کرده خریداري اصلی تولیدکننده از یا کرده تولید خود را آنها و است معرفی شده کاالهاي مالکفروشنده اعالم می دارد  -7-10
 فروش و است الزم قانونی اختیارات داراي کاالها، فروش براي آنها نماینده از یا و تولیدکننده یا اصلی فروشنده طرف از و است

 یا اصلی فروشنده فروشنده و بین دیگريآینده متضمن نقض هیچ گونه قرارداد، تعهد یا روابط  در یا حاضر حال در کاالها
 مربوطه، تولیدکننده از خود هزینه به در مواردي که فروشنده تولیدکننده کاال نیست، باید نیست. کاالها با ارتباط در تولیدکننده

ر بر گیرد. در اخذ نماید که عالوه بر موضوعات قرارداد، تعهد فوق را د قراردادي مسئولیت هاي انجام جهت موثقی کتبی مدارك
 فروشنده باید یک نسخه کپی از مجوز فوق را به نانوبازار ارائه دهد. ،صورت درخواست نانوبازار

 قانونی، براي ممنوعیت هیچ مشمول قرارداد، این عقد زمان در فروشنده اعالم می کند که رعایت ممنوعیت هاي قانونی: -7-11
 باشد و چنانچه در هر زمانی به هر دلیلی مشمول ممنوعیت قرار گرفت، مراتب را فوراً به نانوبازار اعالم نماید. این قرارداد نمی انعقاد

قبول، استفاده یا دسترسی به کاالها، خسارت مالی یا آسیب و جراحات اگر در جریان تحویل،  مسئولیت جبران خسارت: -7-12
، بسته بندي یا تحویل کاال رخ دهد از جمله شامل استاندارد پایین، معیوب یا مضر شخصی ناشی از تقصیر یا عدم مراقبت در تولید

بودن اجزاي تشکیل دهنده یا کاال، آلودگی کاال یا هرگونه قصور و تقصیر از ناحیه فروشنده، فروشنده در مقابل نانوبازار، کارکنان و 
 بود. نمایندگان وي و خریدار مسئول جبران کلیه خسارات وارده خواهد

فروشنده اظهار می دارد امتیاز فروش آنالین کاالهاي خود را به نانوبازار داده و به هیچ شخص حقیقی یا حقوقی دیگري  -7-13
 واگذار ننموده است. در صورت کشف خالف این موضوع، نانوبازار حق فسخ یک طرفه قرارداد را دارد.

در صورت استرداد کاال توسط مشتري به علت عیب، کاستی و نقص کاال، فروشنده متعهد به اجراي صحیح تعهدات و جلب  -7-14
 رضایت مشتري و بر اساس نظر نانوبازار است.

عنوان کاالي به   موجود غیر کاالي معرفید. نمای اعالم نانوبازار را یا خود انبار در موجود کاالهاي فروشنده متعهد است -7-15
موجود ممنوع بوده و فروشنده مسئول جبران خسارات وارده به نانوبازار و مشتري و پاسخگویی حقوقی و کیفري در مقابل مراجع 
قضایی خواهد بود. در این حالت نانوبازار بنا به تشخیص خود عالوه بر اخذ وجه التزام قراردادي، راساً نسبت به قطع همکاري با 

 ریت اقدام خواهد نمود.فروشنده به فو

 . تعهدات و حقوق نانوبازار8ماده 
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 وب سایت در قرارداد موضوع کاالهاي عرضه راستاي در فروشنده با را الزم فروش، همکاري واسطه عنوان بهنانوبازار  -8-1

و عکس گذاري، ارسال آنها به مشتریان بالقوه و سایر خدمات با اخذ هزینه هاي مربوطه مبذول خواهد  توصیف معرفی، اینترنتی،
 داشت.

 بر عهده نانوبازار است.  باشد شده تصریح آن خالف که مواردي در جزارسال کاال به مشتري  -8-2

 و تبلیغ کاال در قبال دریافت هزینه هاي مربوطه تعیین جایگاه کاال، نحوه معرفی، شیوه نمایشطراحی وب سایت اینترنتی،  -8-3
 بر عهده نانوبازار خواهد بود. به شرح جدول هزینه ها

کلیه مطالب و تصاویر مندرج در وب سایت اینترنتی در خصوص محصوالت و کاالها، تحت کپی رایت و مالکیت فکري  -8-4
تجاري از آن ها، حتی براي مالک کاال، ممنوع بوده و نانوبازار حق خود را نانوبازار بوده و هرگونه بهره برداري و نقل قول و استفاده 

 در پیگیري قانونی موضوع محفوظ می دارد. عکس ها و مطالب تولیدي توسط فروشنده شامل این مورد نخواهد شد.

ه متعهد به اجراي صحیح عالوه بر اینکه در صورت استرداد کاال توسط مشتري به علت عیب، کاستی یا نقص کاال، فروشند -8-5
تعهدات و جلب رضایت مشتري است. چنانچه در هر یک از مراحل فروش و انتقال کاال از فروشنده به مشتري، نانوبازار متوجه 
عیب، نقص یا کاستی آشکار یا پنهان کاال یا عدم مطابقت کاالي ارائه شده یا فروخته شده گردد، مراتب را به فروشنده اعالم خواهد 

 د و فروشنده موظف به اجراي صحیح تعهدات بر اساس نظر نانوبازار خواهد بود.نمو

متعهد است از تاریخ انعقاد قرارداد، طبق برنامه زمانی زیر گزارش هاي فروش و هزینه هاي مربوط به فروشنده را  نانوبازار -8-6
 محاسبه و تهیه کرده و پس از تایید مطالبات فروشنده را به نام خود وي، پرداخت نماید.

 ماه  1زمان محاسبه فروش و هزینه ها: 

 ماه 1زمان سررسید پرداخت: 

متعلقه، هزینه ها و حقوق و مطالبات  وعوارض مالیاتی دیون و قانونی کسور برداشت و کسر از پس فروشندهطالبات م :3تبصره
 نانوبازار به وي پرداخت می شود.

مسئولیت و تعهدي در خصوص تکالیف قانونی و  پرداخت توسط مشتري به حساب نانوبازار انجام می شود و نانوبازار :4تبصره
مالیاتی فروشنده از جمله مالیات بر ارزش افزوده ندارد. فروشنده متعهد است در اعالم مبلغ قابل پرداخت توسط مشتري مالیات بر 

مربوط به خود اقدامات ارزش افزوده را در نظر گرفته و نسبت به انجام تعهد مالیاتی و ارائه مدارك و مستندات به حوزه مالیاتی 
 مقتضی را مبذول نماید.

هزینه ناشی از استرداد کاالهاي معیوب یا ناقص توسط مشتري، از مطالبات فروشنده کسر و توسط نانوبازار برداشت : 5تبصره
 خواهد شد.
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 . وجه التزام9ماده 

به طور صحیح انجام ندهد یا از قبول کاالهاي در صورتی که فروشنده هر یک از تعهدات قراردادي خود را در موعد مقرر یا  -9-1
معیوب یا ناقص مسترد شده و یا از ارائه گارانتی معتبر (در مواردي که گارانتی کردن کاال الزم است) سر باز زند یا اقدامات وي به 

به شرح ذیل محاسبه و از فروشنده  به اعتبار یا شهرت نانوبازار گردد، نانوبازار حق دارد وجوه التزام راهر دلیل منجر به ورود خدشه 
 مطالبه یا از مطالبات فروشنده کسر کند:

روز از تاریخ ثبت سفارش، موضوع  2می باشد. در صورت تأخیر بیش از  اال طبق جدول هزینه هاوجه التزام تأخیر در ارسال ک -الف
 برابر ارزش کاالي ارسال شده می باشد. 4مصداق عدم ارسال کاال بوده و فروشنده مشمول وجه التزامی به میزان 

 ده، طبق جدول هزینه ها روز در پذیرش و عودت کاالهاي معیوب، ناقص یا بدون گارانتی مسترد ش 2وجه التزام تأخیر بیش از  -ب
 خواهد بود.

برابر ارزش کاال، در بار دوم  4وجه التزام معرفی کاالهاي ناموجود در وب سایت اینترنتی توسط فروشنده در بار اول معادل  -پ
 برابر ارزش کاال توأم با قطع رابطه دائمی با فروشنده می باشد. 6برابر ارزش کاال و در بار سوم معادل  5معادل 

 کلیه وجوه التزام مذکور با الزام فروشنده به انجام تعهد قابل جمع بوده و این دو بدل از یکدیگر نیست. :6بصرهت

این وجوه التزام قطعی، قراردادي و الزم االجرا است و راساً از مطالبات فروشنده کسر خواهد شد. در این صورت فروشنده حق  -9-2
در این خصوص نخواهد داشت. در صورتی که اموال متخلف نزد طرف مقابل کفایت ننماید، حق طرح هیچ گونه ادعا و یا اعتراضی را 

 طرح دعوي و مطالبه وجوه التزام متعلقه براي طرف مقابل محفوظ است.

به تشخیص فروشنده با امضاي ذیل این قرارداد به نانوبازار اختیار تام و وکالت کامل با حق توکیل غیر اعطاء می نماید که بنا  -9-3
و صالحدید خود نسبت به تکمیل تضمین و یا تضامین فوق االشعار اقدام نموده و بدون نیاز به طی هیچ گونه تشریفات اداري و 
قضایی نسبت به وصول تضامین و برداشت مطالبات خود از محل آن اقدام نماید. در این صورت فروشنده حق طرح هیچ گونه ادعا 

 وص نخواهد داشت.یا اعتراضی را در این خص

 . موارد فسخ قرارداد10ماده 

عالوه بر سایر مواردي که در این قرارداد مشخص شده است، هر یک از طرفین می تواند در صورت تحقق هر یک از موارد  -10-1
 زیر پس از اخطار کتبی به طرف مقابل قرارداد را فسخ کند.

 .انحالل یا ورشکستگی هر طرف.1

 به شخص ثالث..واگذاري قرارداد 2
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عالوه بر سایر مواردي که در این قرارداد مشخص شده است، نانوبازار می تواند در صورت تحقق هر یک از موارد زیر، بنا به  -10-2

تشخیص خود و بدون نیاز به مراجعه به مرجع حل و فصل اختالف، این قرارداد را فسخ نماید. فسخ قرارداد مانع مطالبه خسارت از 
 ازار نمی باشد.سوي نانوب

 روز از تاریخ اخطار کتبی 10.در صورت نقض تعهدات فروشنده مذکور در قرارداد و عدم رفع آن ظرف مدت 1

عالوه بر مورد مذکور در فوق، نانوبازار می تواند بدون نیاز به مراجعه به مرجع حل و فصل اختالف در صورت عدم تمایل به  -10-3
 ماهه به رابطه قراردادي خود با فروشنده خاتمه دهد. 1ل، با اخطار همکاري با طرف مقابل به هر دلی

در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد، کاالهاي باقی مانده در انبار نانوبازار، در صورت تسویه حساب با ارائه صورتحساب و : 7تبصره 
 رسید کتبی به فروشنده مسترد خواهد شد.

روز از تاریخ اعالم فسخ، فروشنده مطالبات نانوبازار بابت خسارات، وجوه التزام و یا سایر مطالبات وي را تسویه  5چنانچه ظرف 
ننماید، نانوبازار اختیار دارد کاالي موجود در انبار را بدون اعالم و رضایت فروشنده به فروش رسانده و مطالبات خود را از محل 

 فروش برداشت کند.

 . اقامتگاه قانونی11ادهم

است. در صورتی که یکی از طرفین، اقامتگاه خود را تغییر دهد باید نشانی خود را  1اقامتگاه قانونی طرفین به شرح مذکور در ماده 
 روز پیش از تغییر به طرف دیگر اطالع دهد و تا زمانی که نشانی جدید به طرف دیگر اعالم نشده، مطالبات ارسالی به 5حداقل 

 نشانی سابق، واجد اعتبار می باشد.

 . عدم اعتبار جزئی قرارداد12ماده

چنانچه هر یک از شروط، تعهدات مطرح در این قرارداد یا اجراي آن ها به دلیل مغایرت با قوانین یا به موجب حکم مراجع ذیصالح 
ات نیست. چنانچه هر یک از موارد مذکور در این نامعتبر و غیرقابل اجرا باشد، این امر به معناي بی اعتباري سایر شروط و تعهد

 قرارداد فاقد اعتبار یا غیرقابل اجرا باشد، طرفین باید نهایت تالش خود را نسبت به جایگزینی مفاد معتبر و قابل اجرا مبذول دارند.

 . کلیات قرارداد13ماده

این قرارداد و پیوست هاي آن با توافق کتبی طرفین قابل اصالح، تکمیل یا تغییر است لیکن نانوبازار می تواند راساً شرایط  -13-1
 مذکور را تغییر دهد.

 عدم اعمال یکی از حقوق مذکور در این قرارداد به منزله صرفنظر کردن از آن نمی باشد. -13-2
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 . واگذاري14ماده

ین حق واگذاري جزئی و کلی حقوق و تعهدات خود به موجب این قرارداد را بدون موافقت کتبی و قبلی طرف هیچ یک از طرف
 دیگر، تحت هیچ عنوانی اعم از نمایندگی، وکالت، صلح حقوق و سایر عناوین نام برده نشده، نخواهد داشت.

 . عوامل قهري (فورس ماژور)15ماده

ه از قبیل جنگ، شورش، سیل، زلزله، حریق و نظایر آن، ایفاي تعهدات از ناحیه یکی از چنانچه به دلیل بروز حوادث غیرمترقب
ماه ادامه یابد و طرفین در مورد آن توافقی  3طرفین غیر ممکن گردد، قرارداد به حالت تعلیق در آمده و اگر این وضعیت بیش از 

 ننمایند، هر طرف حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

 دعی قوه قاهره باید گواهی از مراجع ذیربط اخذ کرده و به طرف مقابل ارائه نماید.طرف م: 8 تبصره

 : اسقاط حق16ماده

یکی از  اسقاط هر یک از حقوق توسط نانوبازار تنها زمانی واجد اثر است که به شکل کتبی به فروشنده ابالغ شود. زمانی که نانوبازار
حقوق مربوط به این قرارداد یا سفارش خرید را ساقط می نماید، اسقاط حق تنها مربوط به همان بخش خاص و موردي است و این 

 حق را دارد که در موارد و موقعیت هاي دیگر از حق خود استفاده نماید.

 . محرمانگی17ماده

هریک از طرفین باید اطالعات ناشی از قرارداد، به ویژه اطالعات مربوط به مشتریان را محرمانه تلقی و کلیه اقدامات و جوانب 
مقتضی براي تضمین حفظ محرمانگی آن به وسیله کارکنان خود را نیز اتخاذ نمایند. طرفین باید کلیه اطالعاتی که به آنها ارائه 

منتهی به قرارداد یا از این پس در جریان کار کسب می نمایند را محرمانه نگه دارند. این تعهد پس از  شده یا در جریان مذاکرات
سال از تاریخ خاتمه بر عهده طرفین باقی می ماند. هیچ چیز مجوز افشاي اطالعات نمی شود مگر تا جایی  3خاتمه قرارداد به مدت 

ضاریه هاي قانونی ایجاب می نماید. با این حال طرف ارائه کننده اطالعات در این که به موجب قوانین و مقررات الزم االجرا با اح
موارد نیز موظف است به سرعت پس از دریافت احضاریه قانونی از مراجع صالح مبنی بر دستور افشاي اطالعات و پیش از هرگونه 

 هماهنگی و در چارچوب قانون اقدام نماید. ر صورت الزام قانونی به پاسخگویی، بااقدام، طرف دیگر را مطلع نموده و د

 . پاسخگویی به مراجع قانونی18ماده

فروشنده اظهار می دارد کاالهاي وارداتی را به طور قانونی وارد و کاالهاي وارداتی یا داخلی را در فرآیند صحیح، قیمت گذاري کرده 
مراجع قانونی در مورد نحوه ورود، قیمت گذاري، سالمت کاال و  است. نانوبازار در این رابطه نقشی نداشته و مسئولیت پاسخگویی به

رعایت حقوق مالکیت فکري با فروشنده است. چنانچه در این مورد شکایتی مطرح شود، فروشنده پاسخگو بوده و متعهد به حضور 
 در مرجع مربوطه و اعالم مالکیت کاال است.
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 . نحوه حل اختالف19ماده

جمهوري اسالمی ایران می باشد و کلیه اختالفات و دعاوي ناشی از آن و یا راجع به آن به مراجع صالح این قرارداد تابع قوانین 
قضائی جمهوري اسالمی ایران ارجاع خواهد شد. این امر مانع توافق احتمالی طرفین نسبت به تعیین روش دیگري براي حل 

 اختالف نخواهد بود.

 . مدارك و پیوست هاي قرارداد20ماده

 نسخه به امضاي طرفین رسید که هر دو نسخه اعتبار واحد دارد. 2پیوست به شرح زیر در  1تبصره و  8 ماده، 20قرارداد در  این
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 و وجه التزام : لیست هزینه هاي پردازش، ارسال و انبارداري1 پیوست

ف
 ردی

 توضیحات مبلغ (ریال) نوع هزینه

ردازش و ارسالپ 1  

 به ازاي هر محصول (کوچک) 10000

 به ازاي هر محصول (متوسط) 30000

 به ازاي هر محصول (بزرگ) 100000

 انبارداري 2

 به ازاي هر محصول هر روز (کوچک) 1000

 به ازاي هر محصول هر روز (متوسط) 3000

 به ازاي هر محصول هر روز (بزرگ) 9000

و تصویربرداري تبلیغات 3  به ازاي هر محصول 5000 

برابر ارزش کاال 4 تاخیر در ارسال کاال 4 روز از تاریخ ثبت 2تاخیر در ارسال کاال بیش از    

عودت کاالتاخیر در  5 برابر ارزش کاال 6   
روز در پذیرش و عودت کاالي معیوب،  2تاخیر بیش از 

 ناقص یا بدون گارانتی مسترد شده

6 
معرفی کاالي ناموجود به 

 عنوان موجود

برابر ارزش کاال 4  بار اول 

برابر ارزش کاال 5  بار دوم 

برابر ارزش کاال توأم با  6
قطع رابطه دائمی با 

 فروشنده
 بار سوم

 

 
 

صاحبان امضاء نانوبازار                                                                                                                        صاحبان امضاء                        
 

 12 از 12 صفحه


