
 

 

 

همکاری قوانین و مقررات  

 فروشگاه اینترنتی نانوبازار

 
  

به پشتوانه خدمات ارزنده  1393و تحویل سریع کاال در سال  تسهیل در امر خرید اینترنتی  فروشگاه اینترنتی نانوبازار در راستای

 شروع به فعالیت نمود.فنی، مهندسی و با توجه به نیروی پویای جوانی  ، مدیریتی

نانوبازار با بهره گیری از سال ها تجربه در زمینه واردات، تولید، ارائه خدمات و فروش محصوالت نانو، مفتخر به ارائه بهترین 

رشد سطح علمی و کیفی کشور عزیزمان کمک و محصوالت به جامعه علمی و دانشجویی کشور بوده و توانسته به خدمات 

 شایانی نماید.

نیز جایگاهی قابل قبول به سایر کشورها  نانوبازار امروزه توانسته با فروش و ارسال محصوالت،  ارائه خدمات و آنالیزهاهمچنین 

 را کسب نماید.

 نانوبازار اولین و بزرگترین فروشگاه اینترنتی در زمینه نانو در ایران
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معتبر و واردکنندگان  یهااز شرکت نانوبازار وارد می شوند یاتوسط  ای ت،یساشده در وب هئارا محصوالت

و محصوالت  کنندیم یهمکار نانوبازارفروشندگان با  یبرخ ایو  شودیو عرضه م یداریخر یو قانون یرسم

 . رسانندیبه فروش م نیبه صورت آنال ،ینترنتیفروشگاه ا نیواسطه اخود را به

به فروش  و عرضه کرده نانوبازار تیسااست که محصول خود را در وب یحقوق ای یقیحق یفروشنده، شخص

 .شودیاخذ م شانیاز ا ازیو مدارک مورد ن یبررس نانوبازارها توسط اعتبار فروشنده نیرساند. همچن یم

خدمات پس از فروش محصول بر عهده  نیو همچن طیمحتوا، شرا مت،یق ت،یفیمربوط به ک یهاتیمسئول

 فروشندگان است.

 .شودیارسال م نانوبازارتوسط  شود،یعرضه م تیکه توسط فروشندگان در سا ییکاالها فاکتور

 :و مقررات نیقوان

صورت محموله آماده، ، بهشده نییفروشنده موظف است سفارشات ثبت شده را با توجه به ضوابط و زمان تع

 . دیارسال نما نانوبازار رکرده و به انبا یبندبسته یدر لفاف مناسب

بر عهده  نانوبازارمربوطه( به انبار  یهانهیهز ریحمل و سا مه،یب ،یبندبسته لیارسال کاال)از قب یهانهیهز

آن  نهیانجام شود، هز نانوبازار یکه خدمات مذکور بنا به درخواست فروشنده، از سو یفروشنده است، در صورت

کسر  نانوبازارمطالبات فروشنده از  ایاز محل فروش  نانوبازاربه اطالع و اجازه فروشنده، توسط  ازیراسا و بدون ن

  .شودیم ینگهدار یبه شکل امان نانوبازارکاال در انبار  از،یدر صورت ن و برداشت خواهد شد.

. لذا شودیم نییفروشنده تع تیو به مسئول، توسط یگذارمتیق یاستانداردها تیکاالها با توجه به رعا متیق

ه بر عهده شد نییتع متیدر خصوص ق یو اشخاص ثالث از جمله مشتر یبه مراجع رسم ییپاسخگو تیمسئول

 فروشنده است. 

متعهد است کاال را با همان  یو ،یواقع متیتر از ق نییپا یبه بها متیدر صورت اشتباه فروشنده و درج ق

و در صورت استنکاف، مشمول وجه التزام و ضمانت  دینما یمشتر لیتحو سایت نانوبازاردرج شده در  متیق

 داریبه خر یی. درهر حال پاسخگوشودیناموجود م یقرارداد در خصوص عرضه کاال 7مذکور در ماده  یاجرا

 . باشدیبه عهده فروشنده م یدر مراجع رسم
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و  یقیشخص حق چیمتعلق به ه یفکر تیمالک تیحقوق مالک ،که با عرضه کاال دینما یاظهار م فروشنده

 یفریو ک یحقوق یها تیمسئول هیموضوع، کل نیرا نقض نکرده است و در صورت کشف خالف ا یگرید یحقوق

 یقیمتعلق به شخص حق ینام تجار یو معنو یماد تیمالک دینما یاظهار م خواهد بود.فروشنده یبر عهده و

بر عهده  یفریو ک یحقوق یها تیمسئول هیموضوع، کل نیو در صورت کشف خالف ا ستین یگرید یو حقوق

الزم جهت معرفی کاال، نحوه  حاتیبود. فروشنده موظف است مشخصات محصوالت و توض واهدفروشنده خ

 شودی. فروشنده متعهد مدیارائه نما نانوبازار یاعالم طیبراساس شرا موارد الزم را ریپس از فروش و سا یبانیپشت

 نانوبازارصورت  نیا ریدر غ د،یارسال نما ررا بدون وقفه ودر موعد مقر یمورد درخواست مشتر یکه کاالها

( از فروشنده مطالبه 9تعهدات را )براساس ماده  یدر اجرا ریاز تأخ یخود، خسارات ناش صیبنا به تشخ تواندیم

اقدام به فسخ  تواندیخود م صیبنا به تشخ نانوبازار نیبر ا دعالوهیکسر و برداشت نما یاز محل مطالبات و ایو 

 قرارداد کند. 

 کندیم نیندهد و تضم یمشتر لیرا تحو قاچاق، ممنوعه ،یتقلب یکاال گونهچیکه ه شودیمتعهد م فروشنده

بودن از  یبوده ودر صورت واردات یمجاز و قانون یشده جزء کاالهاکاالها و ملحقات فروخته و ارسال یتمام

باشند و  یالزم م یاتیو مال یمدارک گمرک هیبرگ سبز و کل یدارا یو همگ دهیگرد وروارد کش یقانون یمباد

ارائه خواهد  یقانون صالحیمراجع ذ ای نانوبازارت لزوم به همراه فاکتور فروش به مستندات را در صور نیهمه ا

 یاصل دکنندهیاز تول ایکرده  دیها را خود تولاست و آن شدهیمعرف یمالک کاالها داردیداد. فروشنده اعالم م

 یفروش کاالها، دارا یها براآن ندهیاز نما ایو  دکنندهیتول ای یکرده است و از طرف فروشنده اصل یداریخر

 ایقرارداد، تعهد  گونهچیمتضمن نقض ه ندهیدر آ ایالزم است و فروش کاالها در حال حاضر  یقانون اراتیاخت

 . ستیدر ارتباط با کاالها ن دکنندهیتول ای یصلفروشنده و فروشنده ا نیب یگریروابط د

 یموثق یمربوطه، مدارک کتب دکنندهیخود از تول نهیبه هز دیبا ست،یکاال ن دکنندهیکه فروشنده تول یموارد در

. در ردیفوق را دربر گکه عالوه بر موضوعات قرارداد، تعهد  دیاخذ نما یقرارداد یهاتیجهت انجام مسئول

 ارائه دهد. فروشنده متعهد نانوبازاربه  رااز مجوز فوق  ینسخه کپ کی دیفروشنده بانانوبازار صورت درخواست 

 موجود یموجود به عنوان کاال ریغ یکاال ی. معرفدیرا اعالم نما نانوبازار ایموجود در انبار خود  یاست کاالها 

 

 

mailto:info@nano-bazar.ir


 

 
3 

 1، طبقه همکف، واحد 7آدرس: خیابان امیرآبادشمالی، کوچه پروانه، کوچه اول، ساختمان پروانه، پالک 

www.nano-bazar.ir / info@nano-bazar.ir 
021-86093410/021-44905849/09335027837 

 

در  یفریو ک یحقوق ییو پاسخگو یو مشتر نانوبازارممنوع بوده و فروشنده مسئول جبران خسارات وارده به 

 ،یخود عالوه بر اخذ وجه التزام قرارداد صیبنا به تشخ نانوبازارحالت  نیخواهد بود. در ا ییمقابل مراجع قضا

 نمود. اقدام خواهد تیبه فور همکاری و لغو قراردادراساً نسبت به قطع 

باشد ،  یدگید بیآس یبه انبار سالم و خود کاال دارا یارسال یکاال یو ظاهر بسته بند کیزیف کهیدر صورت

 کاال به عهده فروشنده است. یمرجوع

باشد ، خسارت کاال به عهده  یدگید بیآس یکاال دارا یهنگام مرجوع یو ظاهر بسته بند کیزیف کهیصورت در

بسته  تیفینامناسب است موظف هستند ک یبسته بند یآنها دارا یکه کاالها یاست . فروشندگان نانوبازار ی

 ارسال شود.  رکاالها به صورت پلمپ به انبا یخود را ارتقا دهند و تمام یکاالها یبند
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