تاریخ................... :

ماده  )1طرفین قرارداد
این قرارداد طبق شررررایی یر و قیا ین ورییرس ایررررمن ایران ماکین شررررند یبا ا یفررران ارد فرین کا
م سئیلید مح ود) که شراره ثبد  485291و شنا یه ملن  14005521380کا ام تجارس “ویگیکا ار”  -وب یاید-
پلدفرم وامع اری و فروش اینتر تن ویگیکا ار  -که درس اینتر تن: https://www.wegobazaar.comو که
راین گن قایان محر یینا شعاعن م یر عامل) و محر ح سین عاک س ع ضی هیئد م یره) نه در این قرارداد
“طرف اول” امی ه منشید و
شرررررنرردافررروشررررگرراه  ..................................................کررا شررررررراره ثرربررداپررروا رره نسرررر
............................................................
کرره م ر یریرردا ررراینر گن یررررنررار اررا .اونرراب قرراس  ..................................................کررا ن ر ملن
 ...........................................و شرررراره تلفن هرراه  ..................................................نه در این قرارداد
“طرف دوم” امی ه منشید ،که امضاس طرفین قرارداد ریی .
ماده  )2اطرعات تراس و اقامتگاه قا ی ن طرفین قرارداد
اطرعات تراس طرف اول قرارداد:
درس پستن :تیران ،ایاکان حکیریه ،کلیار کاکائیان ،نیچه پایگاه ،پرک  . 5ن پستن:
شراره تراس021 - 77343349 :

1659614861

پسد الکترو یک: info@wegobazaar.com

اطرعات تراس طرف دوم قرارداد:
درس پسررر تن ..................................................................................................... :ن ر پسررر تن :
.................................
شررررررررراره تررررررراس ثررراکرررد.......................................... :

پسرررررد الرررکرررتررررو ررریرررک :

..........................................................................
ماده  )3تعاریف پایه قرارداد
الف) فضرراس مجا س :عبارت ایررد ا محی ن مفییمن ،نه در ن ارتباطات میان شرربکههاس نامپییترس کرقرار
من شید .در اینجا ف ضاس مجا س که طیر دقیق که معناس صفحه ها) و یا چن ین ق سرد ا یک وب یاید که نار
منرود.
ب) فروشگاه مجا س :عبارت اید ا فضاین مجا س ،نه دار ه ن منتیا
اید که اری ار که صیرت اینتر تن) کپردا د.

که عرضه و فروش مستقی .ناالهاس

ج) اری ار :که مصرف ننن ه یاین نه وارد وبیاید طرف اول قرارداد منشید و ناال ها)س اید را ا فروشگاه
مجا س طرف دوم قرارداد اری ارس مننن  ،اری ار گفته منشید.

ماده  )4میضیع قرارداد
طرف اول که عنیان کا اریاب قسرررتن ا فضرراس مجا س وبیرراید ویگیکا ار را که عنیان فروشررگاه اینتر تن در
ااتیار طرف دوم قرارداد قرار من ده تا طرف دوم ناالهاس اید را که صررریرت اینتر تن و ا طریق وبیررراید
ویگیکا ار که اری ار کفروش .
ماده  )5م ت و تر ی قرارداد
این قرارداد ا مان امضا تا ا تیاس یال شرسن وارس اعتبار دارد و در صیرت ع م فسخ قرارداد ا ییس طرفین،
قرارداد و الحاقیههاس ن که طیر ایدنار و طبق ارین شرایی تیافق ش ه مکتیب در ا تیاس هر یال شر سن که
م ت یک یال شرسن تر ی منگردد.
ماده  )6امیر مالن قرارداد
)6-1

قیرد ترام ناالهاین نه تییرری طرف دوم در وبیرراید ویگیکا ار ثبد منشرری

هرراه کا مالیات کر ار ش افزوده منکاشررن
طرف اول ا اری ار دریافد منگرد

و که فروش منریررن

که ایررت ناو گروه ناالهاس معاف ا مالیات کر ار ش افزوده) و تییرری

و کراس طرف دوم واریز ایاهن ش .

 )6-2هزینه ا مات ویگیکا ار :عبارت ا ید ا در ص س معین ا مبلغ یک یفارش تکریل یافته نه طرف اول که
عنیان حق الزح ره کا ار یاکن اید ا طرف دوم در یا فد منن ن .هزی نه ا مات ویگی کا ار را من تیان که ع بارتن
هران حق پیریا د فروش در ویگیکا ار کر شررد.
 )6-2-1هزینه ا مات پس ا تاریخ ام ضا این قرارداد که م ت یه ماه " صفر در ص " و پس ا ن که م ت یک
یال " 1درص " ایاه کید نه ا مبلغ پردااتن که حساب طرف دوم نسر ایاه ش .
 )6-2-2هرچنین مبلغن نه طرف اول که عنیان فروش ا مات اید که طرف دوم ماده  ،)6-3ا طرف دوم
دریافد مننن مفریل قا ین مالیات کر ار ش افزوده اید نه این مبلغ یز که صیرت حسابها اضافه ش ه و ا
طرف دوم دریافد من شید .صیرتح سابهاس ر یرن مالیات کر ار ش افزوده هزینه ا مات یفارشها ،ماها ه ا
ییس طرف اول کراس طرف دوم ار یال من شی

تا که طیر ر یرن کراس یا مان امیر مالیات کر ار ش افزوده ثبد

شی  .ک یین ا ید در طیل م تن نه هزینه ا مات صفر در ص ا ید مبلغن که عنیان مالیات کر ار ش افزوده
نسر خیاه ش .
 )6-3طرف دوم ناال را که اری ار ایاه فرواد و ه که طرف اول .که هرین منظیر طرف اول اطرعات اری ار
را در ااتیار طرف دوم قرار منده تا فانتیر فروش که ام اری ار ثبد شررید .ک یین ایررد هرگی ه ثبد فانتیر

فروش که ام طرف اول قرارداد کر عی ه این شرند خیاه کید و طرف اول هیچ گی ه مسئیلیتن در قبال چنین
فانتیرهاین خیاه

پذیرفد و طرف دوم مسئیل هرگی ه اسارت پیش م ه ایاه کید.

ماده  )7تعی ات طرف اول قرارداد
ترامن میارد یر که صیرت رایگان ا جام منگیر :
 )7-1یااد و ایجاد لینک ااتصاصن فروشگاه اینتر تن کراس طرف دوم قرارداد.
)7-2
)7-3

ایجاد پروفایل م یرید فروشگاه و امکان ویرایش اطرعات فروشگاه.
می ش اولیه حیه نارنرد کا قسرد م یرید پروفایل فروشگاه که م یرید فروشگاه و راین ه وس.

)7-4

پفتیبا ن امح ود در میرد مفکرت و حیه نارنرد وبیاید که م یرید.

)7-5

امکان ثبد ناال ک ون مح ودید.

)7-6

قاکل ید ایرررت فاده ا شررررایی ویشه فروش ناال ا قبیل اع رال تخفیف که ناال ها ،ث بد ه یه و ای جاد

وفنیارههاس فروش

و ...که هنگام ثبد ناال.

)7-7

ننترل نامل تغییر قیرد ناالهاس فروشگاه.

)7-8

اطرع ا یفارشهاس و ی ثبد ش ه در قسرد م یرید پروفایل فروشگاه.

)7-9

امکان پردااد یررفارشها که صرریرت اینتر تن یا پردااد در محل که صرریرت نارتن یا ق س تییرری

اری ار.
)7-10

اریال یفارشها که ترامن قاط ایران.

)7-11

واریز ق س و ن مبلغ یفارشها که حساب طرف دوم قرارداد قبل ا دریافد و اریال ناالها.

)7-12

امکان تبلیغ ناالهاس طرف دوم در صفحات مختلف وبیاید این میرد رایگان یسد).

)7-13

کیرهگیرس وبیررراید ویگیکا ار ا م ل هاس متنایررر

تبلیغاتن و میتیرهاس وسرررتجیگر نه منجر که

افزایش کا دی و در یاید افزایش فروش فروشگاه اینتر تن طرف دوم ایاهن ش .
ماده  )8تعی ات طرف دوم قرارداد
)8-1

رعاید نلیه قیا ین و مقررات وبیاید ویگیکا ار.

 )8-2رعاید اصل ص اقد و اارق مفترس م ارس کا اری اران وبیاید ویگیکا ار.
 )8-3ثبد اطرعات صحیح قیرد واقعن ،م فخ صات فنن و ظاهرس م اکق کا ناال و )...هنگام ثبد ناالها در
وبیاید.
 )8-4ثبد ناالس قا ی ن ،داراس مجی  ،کا رعاید حقیق معنیس صاح
ایران و یز

اثر و م اکق کا قیا ین ورییرس ا یرمن

م اکق کا قیا ین فروش در وبیاید ویگیکا ار.

 )8-5طرف دوم در ترام مراحل هرکارس اید کا طرف اول و اری اران میظف و مکلف که رعاید نلیه قیا ین و
مقررات وارس ورییرس ا یرمن ایران کیده و ترامن م سیلیتیاس ا شن ا ع م رعاید قیا ین مزکیر را پذیرفته و

ً
شخصا پایخگیس

مراوع ذیرکی ایاه کید.

ً
دقیقا م فاکه کا اطرعاتن نه در یاید کراس ن ناال معرفن ش ه ا ید .هرگی ه مغایرت ناال کا
 )8-6تحییل ناال

اطرعات ن در یاید اقض قیا ین فروش در ویگیکا ار کیده و کراس فرو شگاه اینتر تن متخلف یک امتیا منفن
در ظر گرفته ایاه

ش و طرف دوم متعی اید تا که درایاید اری ار ناال را تعییض رای و یا مبلغ یفارش

را کا گفد ده .
 )8-7تحییل ه یه در ننار ناالس اری ارس ش ه که طرف اول کراس ناالهاین نه که هرراه ه یه ثبد من شی .
در صرریرتن نه ه یه ثبد شرر ه میوید بید طرف دوم منتیا
یک ا

یا میوید بید

ه یهاس کا ر گ متفاوت ارائه ده و اگر هیچ

مبلغن نه که عنیان ار ش ه یه ثبد شر ه ایررد در ننار ناال گذاشررته و تحییل طرف

اول داده من شید .در صیرت ع م رعاید میارد فیق یک امتیا منفن کراس فرو شگاه اینتر تن طرف دوم در ظر
گرفته ایاه ش .
 )8-8ذایره و گی ارس میویدس ناالها م اکق کا میویدس هاس درج شررر ه در وبیررراید .در صررریرت ع م
میویدس ناال پس ا ثبد یفارش یک امتیا منفن کراس فروشگاه اینتر تن طرف دوم در ظر گرفته ایاه ش .
 )8-9قبیل و دریافد ناالهاس کا گ فتن کا تیوه که قیا ین کا گ فد هر یک ا گروه ناالها .کع ضن ا گروه ناالها
نه در و ول شراره  12-2ذنر ش ها

معاف ا پذیرش عیدت ناال هستن و اری ار حق کا گفد یا را

مرکن ا ید کع ضن اری اران قبل ا تحییل ناال که دالیل مختلف یفارش را لغی راین

ارد .اما

و ول  12-3ردیف .)8

در این شرایی طرف دوم متعی منشید تا ناالس کا گفد داده ش ه را تحییل کگیرد .در چنین شرای ن طرف اول
متعی من شید تا ناالهاس یفارش لغی ش ه را هرا ن

شرایی اولیهاش ظرف ح ان ر یک هفته نارس که طرف

دوم کا گردا .
 )8-10در شرای ن نه اری ار ا ضرا د کا گ فد ناال که دلیل ا صراف ا اری ا یتفاده رای  ،هزینه کا گ فد
ناال کر عی ه اری ار ایررد و ناالس کا گفررتن در صرریرتن پذیرفته ایاه شرر نه اوال ً وزو گروه ناالهاس قاکل
ً
دوما شرایی ناالهاس کا گفتن را دارا کاش
کا گفد کاش و ول  )12-2و

و ول  .)12-3اما در شرای ن نه اری ار

کخیاه ناال را که دالیل قص فنن و یا م فکل ظاهرس کا گ فد ده  ،در صیرت تایی ووید م فکل ظاهر س و یا
فنن ناال تییررری طرف اول ،پردااد هزینه کا گفرررد ناال ا هر ق ه ایران که مبلغ  20،000ناموت کر عی ه طرف
دوم اید نه این مبلغ ا حساکیاس طرف دوم نسر ایاه ش  .طرف دوم تعی من رای تا کا تیوه که درایاید
اری ار ،ناال را تعییض رای یا مبلغ یفارش را که او کا گردا .
 )8-11ا لحظهاس نه فروشرررگاه اینتر تن طرف دوم چیارمین امتیا منفن را دریافد نن  ،طرف اول ااتیار دارد تا
حسرراب نارکرس فروشررگاه اینتر تن طرف دوم را که م ت دو هفته که حالد تعلیق در ورده و ریر قاکل ایررتفاده
رای  .هرچنین پس ا دریافد هفترین امتیا منفن تی یی فرو شگاه اینتر تن طرف دوم ،طرف اول ااتیار دارد
تا هر تصریرن درکاره ادامه هرکارس کا طرف دوم گرفته و اورا نن .
 )8-12طرف دوم تعی من رای که هیچ ووه و در هیچ شرای ن ام نارکرس و رمز عبیر اید را در ااتیار شخص
ثالث قرار

ه  .پروفایل نارکرس فروشرررگاه داراس قاکلید ثبد ناالهاس و ی  ،ثبد قیرد ،ثبد شررررایی ویشه

هرچین تخصیص ه یه ،تخفیف ،ویگییکه و ...منکاش  .مسئیلید هرگی ه اسارت و ضرر کر عی ه طرف دوم
کیده و طرف اول هیچگی ه تعی س در قبال ع م رعاید مسائل امنیتن تییی طرف دوم را خیاه داشد.
 )8-13طرف دوم اذعان دارد نه مالکید وبیاید ویگیکا ار در ااتیار طرف اول قرارداد اید.
)8-14

طرف دوم درس یر را که عنیان ا بار ناالهاس اید کراس اریال ناالها معرفن من نن
درس ا بار.......................................................................................................................... :

ماده  )9راین گان طرف دوم قرارداد
ترامن ارت باطات میان طرفین این قرارداد ا طریق طرف دوم و یک فر نه که عنیان راین ه ایفررران در این
قرارداد معرفن منشرری

صرریرت ایاهن گرفد .قسرررد پفررتیبا ن وبیرراید ویگیکا ار در میاردس هرچین

مفررکرت فنن ،تغییر اطرعات فروشررگاه ،پایررخگیین در میرد مفررکرت فروش ،هراهنگن دریافد و اریررال
یفارشها و ...که هیچ شخص دیگرس که ریر ا این اشخاص پایخگی خیاه کید.
رررررایررنرر ه  )1ررام و ررام اررا رریادگررن ........................................................ :نرر

مررلررن:

.....................................................
شررررررراره تررررراس ثرراکررد ........................................................ :شررررررراره تررلررفررن هرررررراه:
........................................................
ماده  )10تعی ات مفترک طرفین قرارداد
)10-1

هیچ یک ا میاد و مفاد این قرارداد که معناس شرررراند یا ووید راک ه نارگر-نارفرمائن کین طرف اول و

طرف دوم بیده و

خیاه کید.

 )10-2طرفین اذعان دار
قرارداد کین

این قرارداد هرگی ه تیافق یا ترتیبات شفاهن یا نتبن نه تا قبل ا تاریخ ام ضاس این

طرفین واقع ش ه اید را سخ من رای .

 )10-3هیچ گی ه تغییرس در این قرارداد معتبر یسد مگر کا تیافق نتبن طرفین قرارداد.
 )10-4طرفین متعی منشی

نلیه اطرعات محرما ه طرف مقاکل ا قبیل قرارداد هرکارس ،فایلهاس تبادل ش ه

و ایناد حقیقن یک یگر را در مان قرارداد و پس ا ن محرما ه گاه دار

مگر در میرد مراوع ذس صرح قا ی ن.

 )10-5در صیرت کرو فیرس ماژور قرارداد میقتا متیقف و پس ا رفع ن که هران روال یاکق ادامه منیاک .
)10-6

کراس یررفارش هاس تیران اطرعات نامل یررفارش اری ار کراس طرف دوم اریررال من شررید تا فانتیر ها

تییی طرف دوم صادر ،و یفارش که هزینه طرف دوم قرارداد اریال شید.
)10-7

کراس یفارشهاس شیریتان ،ناالها که دفتر مرنزس ویگیکا ار نه وزئیات ن در ماده  2هرین قرارداد ذنر

ش ه اید که هزینه طرف دوم قرارداد اریال من شی .

 )10-8هزینه مبناس ورع ورس و ار یال یفارش ها نه این هزینه کر عی ه طرف دوم قرارداد من کا ش 15،000 ،
ناموت کراس هر یفارش در ظر گرفته ش ه اید.
 )10-9در میرد کسته کن س و حیه اریال یفارش ها طرفین که صیرت شفاهن که تیافق ریی

 .در صیرت یا که

درج نتبن ،تیافقیاس تن در سخ کع س قرارداد یشته ایاه ش .
 )10-10عرلیات ورع ورس و اریال یفارشها تییی طرف اول قرارداد ا جام من شید.

ماده  )11شرایی فسخ قرارداد
در صیرت ر ضاید طرفین که ف سخ قرارداد هر یک ا طرفین  30رو نارس فر صد ایاهن دا شد تا تعی ات
وارس اید را ا جام و تسررییه حسرراب رای  .این قرارداد که صرریرت یک طرفه ریر قاکل فسررخ ایاه کید و در
صیرت ع م ایفاس تعی ات قراردادس و قا ی ن هر یک ا طرفین ،طرف مقاکل حق دارد که صیرت قا ی ن اق ام که
تسییه حساب رای .

مررراده  )12شررررررایررری پرررذیررررش نررراالس عررریدت داده شررررر ه ترررییررررری ارررریررر ار

ماده  )13م ارک ریرن طرفین قرارداد
م ارک ریرن میرد یا طرفین در هنگام عق و امضاس قرارداد در ااتیار یک یگر قرار گرفد.

ماده  )14پایان قرارداد
این قرارداد در دو سررخه ،چیارده ماده ،هر ن ام در هفد صررفحه ک ون ای ایردگن ،که روید طرفین ریرری ه،
مررریرد تررراییررر

ررریرررا کررریده و ترررررررامرررن صرررررفرررحرررات هرررر دو

سرررررخررره در

درس

 .....................................................................................................که امضاس طرفین ریی ه اید و هر
یک ا طرفین یک سخه ا ن را در ااتیار دار .

