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 مقررات و قوانین
 مستلزمات

 پس این از که کاالهایی خریداران و)خاص سهامی(عطا تجارت گستر کارنو شرکت بین ما توافقنامه این

 اعالم شرایط تابع طرفین تعهدات و حقوق کلیه توافقنامه، این بنابر .گردد می منعقد ندشو می نامیده بازاریاب

 :گردد می مطرح ذیل شرح به شده

  :تعاریف -1
 می ارائه بازاریابان به )خاص سهامی(عطا تجارت گستر کارنو شرکت توسط که کامل، شرایط :توافقنامه

 .گردد می اعالم شرکت اینترنتی سایتطریق  از داًبع یا و شود

 در که است 860325 ثبت شماره به )خاص سهامی( عطا تجارت گسترکارنو شرکت منظور :شرکت

وزیع انواع غذاهای ایرانی و خارجی، خرید و فروش و تهیه، طبخ و ت فعالیتش نوع و یدهرس ثبت به تهران/ایران

 بواسطه ای شبکه بازاریابی قطری از توزیع انواع محصوالت غذایی و آشامیدنی، انواع محصوالت فرآوری شده

 .باشد می تجارت و معدن صنعت، وزارت از زمجو با که شرکت اینترنتی پایگاه

 که ای شبکه بازاریابی شرکت فعالیت نحوه و مجوز صدور مراحل بر ناظر است ای کمیته :نظارت کمیته

 ایران اسالمی جمهوری انتظامی نیروی" تجارت و معدن صنعت،"وزارت اطالعات، وزارت دگاننماین از متشکل

 .کشور کل دادستانی و

 ابیبازاری رکتش آن سااس رب که است محاسباتی های فرمول منظور :ها العمل قح محاسباتی فرمول

 تحت بازاریابان یا بازاریاب شخص توسط شرکت کاالهای فروش قبال در ، عطا تجارت گستر کارنو ای بکهش

 .کند می پرداخت آنها به و محاسبه را شان الزحمه قح وی، حمایت

 .کند می خریداری مصرف جهت صرفأ و تجاری غیر هدف به را شرکت کاالی که شخصی هر :مشتری

 ئینها دهکنن مصرف به کاال فروش قطری از تجاری ثابت مکان یک از دور به که حقیقی شخص هر :بازاریاب

 .شود شرکت کاالی فروش گسترش موجب ، خود فروش شبکه قتشوی و تحمای ای

 سرپرستی و تحمای تتح و دکن می معرفی بازاریاب یک که دیگری بازاریابان :حمایت تحت بازاریابان

 . تندهس وی

 برای و بوده محدود عطا تجارت گستر کارنو شرکت در حمایت تحت بازاریاب جذب )سطوح( مراحل تعداد

 .باشد می )سطح( مرحله 7ات رحداکث بازاریاب هر

 اتارتباط کلیه شناسائی منظور به که است بفردی منحصر کد بازاریاب، شناسائی شماره :شناسایی شماره

 .گیرد می قتعل او به نام ثبت هنگام در شرکت با وی الیم و اریک

 توسط کاال فروش قبال در شرکت، آن ساسا بر که است زمانی مدت منظور :شرکت محاسباتی دوره

  .کند می پرداخت آنها به و محاسبه را شان العمل قح ، وی حمایت تحت بازاریابان یا بازاریاب شخص

 .گردد می تکمیل شرکت یاینترنت پایگاه در مشتری یا بازاریاب توسط که است فرمی منظور :نام ثبت فرم
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عطا تجارت گستر  ای شبکه بازاریابی شرکت توسط عرضه قابل کاالیی گروه چند یا یک از است عبارت :کاال

 .است گردیده اعالم و تعیین نظارت کمیته دبیرخانه وسیله به که کارنو

 شرکت به کاال فروش در همکاری یا کاال خرید منظور به را جدید بازاریابان یا مشتری که بازاریابی :معرف

 .نماید می معرفی

 می بازاریابان و عطا تجارت گستر کارنو ای شبکه بازاریابی شرکت بین قرارداد فرم منظور :قرارداد فرم

 .است شده یمتنظ و تهیه ای شبکه بازاریابی فعالیت بر ارتنظ کمیته توسط که باشد

  :بازاریابی شرایط-1
 )سال 15حداقل(قانونی سن بودن دارا :الف

 .شرکت این در بازاریابی فرم تکمیل از بعد دیگر شرکتهای در بازاریابی عدم به تعهد :ب

 .شرکت در کارمند بعنوان فعالیت عدم:ج

 ایران اسالمی جمهوری قوانین از تابعیت :د

 عدم فعالیت بعنوان پرسنل یا سهامدار یا ذینفع در شرکت یا شعبات ه :

 .نماید می قرارداد فسخ به اقدام یکطرفه صورت به باالشرکت موارد از هریک رعایت عدم درصورت :تذکر

  :یابربازا به مربوط مقررات و حقوق-0
 و یمعرف ورمنظ هب رکتش رایب اورهمش خدمات ارائه و ای حرفه تبلیغات انجام به نسبت دارد قح بازاریاب *

 شرکت دهی سود و فروش ارتقاء منظور به عالقمند افراد جذب به و نماید فعالیت شرکت محصوالت اندنشناس

 .نماید مبادرت

 نمی محسوب شرکت وکارمند نماید می بازاریابی شرکت در وقت پاره و مستقل صورت به بازاریاب هر *

 اوالدق ح و سنوات ، عیدی پاداش، بیکاری، بیمه اجباری، بیمه ثابت، حقوق دریافت املش بنابراین گردد،

 .گردد نمی

 مگر ندارد، وجود شرکت محصوالت معرفی و فعالیت بابت جغرافیایی محدودیت هیچگونه بازاریاب برای *

 .نماید اعالم را مکانی در محصوالت فروش بابت خاصی رایطش شرکت آنکه

 )اراجب هن(  دنمای توصیه آنها خرید به را افراد تواند می و دارد را شرکت محصوالت معرفی قح فقط بازاریاب *

 .گردد مند بهره شرکت محاسباتی فرمول قطب پاداش و پورسانت از هدرنتیج و

 به قراردادها بستن و مذاکرات با رابطه در حقی یعنی .ندارد شرکت جانب از وکالتی قح هیچگونه بازاریاب *

 .نماید معرفی شرکت فعال بازاریاب عنوان به را خود فقط باید او. ندارد را شرکت ازطرف نمایندگی

 حسن و صداقت با که است موظف کند می معرفی شرکت به جدید بازاریاب بعنوان را فردی که بازاریابی هر *

 .نماید حاصل اطمینان زمینه این در وی موفقیت از تا بپردازد جدید بازاریاب با همکاری هب امتم تنی

 دیگران اطمینان حصول جهت موفقیتش دلیل عنوان به خود العمل قح میزان از تواند نمی بازاریابی هیچ*

 صورت غیراین در. ندارد ترغیب و قتشوی جهت را دیگران به خود درآمدهای دادن نشانق وح کند استفاده

 بدون کالن سودهای دادن وعده قح معرف همچنین .باشد می وی دهبرعه خطا ازاین حاصل زیان و ضرر
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 محصوالت فروش میزان به شخص هر های پورسانت بکس زانمی ( ندارد را دجدی اببازاری شخصی فعالیت

 .)دارد بستگی او قطری از شرکت

 .باشد می ممنوع بازاریاب سوی از ، شرکت برای ناقص و حقیقی غیر و مستعار عناوین بردن بکار *

 .کند فعالیت شرکت در مستعار نام عنوان با نمیتواند حقیقی شخص هیچ *

 .باشد داشته اختیار در شناسه کد یک تنها تواند می بازاریاب هر *

 رارق اصلی مکان از غیر فروش درشاخص عمدا یا سهوا را جدیدی بازاریاب شرکت، بازاریاب که صورتی در *

 .باشد پذیرنمی امکان لتغییرمح دده

 تثب رکتش یلهبوس بازاریاب انتخاب با رمزعبوری بازاریاب هر برای شخصی، کار دفتر به دسترسی جهت *

 .باشد می بازاریاب خود برعهده آن حفاظت هک ردد،گ یم

 و نماید )آموزشی نظر از ( پشتیبانی و حمایت خود مدیریت تحت بازاریابان از بایست می بازاریاب هر *

 .گیرد برعهده شان صحیح ازعملکرد اطمینان منظور به را آنها با اریهمک و آموزش

 پرداخت باشدو می خویش متبوع کشور در خود درآمدهای تمامی مالیات پرداخت به موظف شخصاً بازاریاب *

 .نیست شرکت دهبرعه آن

 چه و شفاهی چه شرکت ضد بر را اطالعاتی نباید و بماند وفادار شرکت به نسبت همیشه باید بازاریاب *

 .دکن رمنتش یکتب

 وی بجان از راافت و حرمت هتک هرگونه وجود صورت در بشمارد، محترم راهمیشه شرکت این مدیران اوباید

 .گردد می تلقی یافته پایان توافقنامه و شده اخراج توافقنامه ادامه و تازفعالی او ،

 نام ثبت هنگام را خود )... و کدپستی ، سآدر خانوادگی، نام نام، ( شخصی اطالعات تا است موظف بازاریاب*

 و معرف متوجه موارد کلیه خطا بروز صورت در .شود جلوگیری احتمالی خطای بروزهرگونه از ات دنمای کچ

 .بود خواهد جدید بازاریاب

 اببازاری چنانچه .باشند می شرکت اینترنتی پایگاه اطالعات نگهداری و حفظ به موظف بازاریابان تمامی *

 افزار نرم یا افزار سخت( شرکت کامپیوتری سیستم از بخشی هر یا اطالعاتی پایگاه در دخالت ای وادر رس عیس

 خسارات تمامی بایستی و لغو فوراً  اختیاراتش نظرگرفتن در بدون وی بازاریابیحق  د،نمای هزمین نای در)

 .گردد متقبل را رابطه این در شرکت

 هب رفمع اءامض از سپ و داده قرار جدید بازاریاب اختیار در را قرارداد فرم از نسخه یک بایستی بازاریاب *

 03 مدت ظرف اینصورت غیر در دهد، قرار شرکت اختیار در را آن بازاریاب، عنوان به متقاضی و شواهد وانعن

 .شد خواهد قمعل جدید اببازاری هشناس دک کاری روز

 هجانب کی ورتص به تا استق مح شرکت مذکور، های بند از یک هر رعایت عدم صورت در

 .نماید فسخ خاطی بازاریاب اب را راردادق

 ها العمل قح
 :العمل قح دریافت شرایط

 هب روطمش اببازاری که زمانی تا .باشد شرکت قوانین و بازاریابی طرح ,قراردادها به متعهد بایستی بازاریاب *

 .باشد می طرح همان قطب وی به آنها پرداخت به موظف شرکت ,است بازاریابی طرح قطب العملق ح تدریاف
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 آمددر بر مالیات هرگونه .میگردد پرداخت بازاریاب به شرکت کاالی فروش قبال در طفق اه لالعم قح این

 .میگردد کسر پرداختی های پورسانت از گردد ینتعی یدولت ربطذی ایه ادنه طتوس که

 :العمل قح پرداخت و محاسبه دوره

 بهمحاس بازاریاب برای مربوط العملهای قح آن پایان در که ,است زمانی معنای به العمل قح محاسبه دوره*

 رکتش هک بطوری باشد، می ماه هر در کاری اول روز هفت پایان تا رحداکث العمل قح پرداخت دوره و دهش

 را مبالغ مذکور مدت در و دهد انجام کامل تسویه قبل ماه های العمل قح درخصوص اببازاری اب تبایس یم

 در بانکی های حساب قطری از ها دریافت و ها پرداخت همه .نماید زواری اببازاری یشخص انکیب حساب به

 در تراکنش رهگیری کد درج با و بانکی عملیات انجام رب موخر مالی گزارش گونه هر و اقتصادنوین بانک

 .گیرد می انجام کشور بانکی سیستم

 :بازاریابی روش و فرآیند شرح

 امن تثب انرایگ ورتص به شرکت اینترنتی پایگاه قاختیارازطری به تواند می )حقیقی/حقوقی(شخص هر *

 رکتدرش روشف تیعامل وانعن اب اببازاری هاینگون . دنمای تفعالی به شروع شرکت در بازاریاب وانبعن و ردهک

 .باشد می پورسانت دریافت شرایط دارای اذل . رددگ یم یمعرف

  :بازاریاب جایگاه قتعلی یا و ابطال-8
و یا  اندرس بفروش تومان 100,000میزان به را شرکت کاالی روز 03 زمان مدت در بایست می بازاریاب، هر*

 پاداش و سطوح های پورسانت( گردد می اجراء وی برای فشردگی بهم قانون ورتاینص ردرغی ،مصرف کند

 .)گیرد نمی قتعل بازاریاب به مشارکتی های

 تومان100,000 میزان به را شرکت کاالی )اول سال قرارداد مدت( روز 365 مدت ظرف نتواند بازاریابی اگر *

 .گردد می فسخ وی بازاریابی قرارداد صورت ندرای و یا مصرف کند، بفروشد

 نای هک دباش تهداش را رکتش اب همکاری ادامه اتمام و قرارداد فسخ تقاضای داوطلبانه تواند می بازاریاب*

 از هک رتیصو در.دباش می پذیر امکان بازاریاب کار دفتر از "شرکت با همکاری قطع" بخشازطریق  اتقاض

 راگ و رددگ یم تائید همانروز در شرکت با بازاریاب همکاری قطع باشد، روزگذشته23 اببازاری امن تثب اریخت

 بازرگانی وزارت سوی از روز 15 از پس وی همکاری قطع باشد، روزگذشته23 از یشب اببازاری امن تثب اریخازت

 .میگردد تائید

 دتوان ینم الس یک مدت به میزند، شرکت با همکاری قطع یا کند می فسخ را خود قرارداد که بازاریابی *

 .کند نام ثبت مجددا رکتش نای در

 یمبن کدارم هرگونه یا بازاریابی طرح و ومقررات درقوانین تخطی قرارداد، رعایت عدم علت به هربازاریاب*

 شرکت صورت این در که شود می لغو یا شده داشته نگاه قمعل وی بازاریابی کد شرکت توسط ف،تخل امبرانج

 اعالم را وی بازاریابی قح لغو یا قتعلی ودالیل تاریخ و سازد می آگاه تصمیم نازای را وی یادداشتی ارسال با

  : گردد موارد این شامل بازاریاب لغو زمان از پس یا قتعلی دوره یط رکتش عملکرد دارد امکان .کرد خواهد

 .دوره این در بازاریاب به العمل قح پرداخت از جلوگیری-1

 .شرکت محصوالت خرید از جلوگیری -6
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 .آنان جلسات در شرکت و بازاریابان سایر با ارتباط ، جدید بازاریابان معرفی از بازاریاب جلوگیری -0

 .شناسائی کد شدن مسدود-4

 صدور تاریخ از پس روز 15 مدت ظرف کتبا را خود درخواست باید شخص نظر، تجدید تقاضای صورت در *

 داماق وی اریهمک عقط کردن کنسل به نسبت شرکت تا .برساند شرکت اطالع به بازاریاب لغو اتعلیق ی محک

 اندرس یم بازاریاب اطالع به را نتیجه درخواست دریافت از پس روز 15 طی شرکت، تدرخواس یازبررس دوبع

 همکاری قطع بازاریاب با گرددوشرکت می محسوب قطعی شخص بازاریابیحق  ولغ ای تعلیق رتصو رایندرغی .

 .نماید می

  :بازاریابیق ح انتقال عدم-2
 .نماید منتقل یا واگذار، فروخته دیگری شخص به را خویش امتیاز ندارد قح بازاریاب *

  :اطالعات- 7
 معیس ابعمن، ونومت ابعمن، یآموزش زواتج، گالوکات، بروشور، تجاری آرم، تجاری نام، آرم، شرکت نام *

 محفوظ شرکت برای آن مالکیت و نشر و تولید حقوق و بوده مولف قانون حمایت تحت سایرمنابع ای و ریوبص

 .است

 شرکت، از کتبی موافقت دریافت بدون. منتشرنمایند یا تولید را منابع این از هائی ویرایش نباید بازاریاب *

 .نیستند آموزشی جلسات یا شرکت های کنفرانس و جلسات بصری و سمعی ضبط هب ازمج بازاریابان

 هب دنبای اببازاری. تاس همحرمان محصول کنندگان تامین و سازندگان، کارگزاران با شرکت کاری ارتباط *

 ارتباطی آنها با و نموده را شرکت کارگزاران یا کنندگان تامین از اطالعات تقاضای یاغیرمستقیم تقیممس ورط

 .دهند قرار بازاریاب اختیار در اطالعاتی که باشد خواسته ازکارگزار رکتش آنکه مگر ,باشد داشته

  الکترونیکی تبلیغ و ها رسانه با مصاحبه -4
 جهت عمومی همایش برگزاری یا ای مجله، ای روزنامه، تلویزیونی، رادیویی مصاحبه انجام به مجاز بازاریاب*

 های درخواست کلیه باشد؛ نمی شرکت کتبی مجوز و قبلی موافقت دریافت بدون محصوالت و رکتش غتبلی

 تخلف ,ماده این از تخلف .گردد ارجاع شرکت دفترمرکزی عمومی روابط بخش هب تیبایس اه انهرس اب مرتبط

 .گردد می بازاریابی قح فوری لغو یا قتعلی حکم به منجر و آمده شمار به شرکت مقررات و قوانین از

 ارتباطات و ها رسانه روی بر شرکت نام از استفاده یا زائی درآمد طرح، محصوالت تبلیغ به مجاز بازاریابان*

 حقوقی بخش کتبی مجوز دریافت بدون... و ها سایت وب ,ها گوبال قطری از و تاینترن روی بر الکترونیکی

 قتعلی حکم به منجر و آمده شمار به شرکت مقررات و قوانین از تخلف ,ماده این از تخلف .باشند نمی شرکت

 .گردد می بازاریابی قح فوری لغو یا

  :عمومی شرایط -9
 بداند الزم و مناسب که زمان هر و دارد را محصوالت ارائه و ها قیمت ,مقررات و قوانین اصالح قح شرکت *

 آن اعالم و ای شبکه بازاریابی فعالیت بر نظارت کمیته تائید و تجارت و معدن صنعت، وزارت هب قبلی اعالم با

 این .باشد بازاریابان فعالیت ترقی و بهبود جهت درتماماً  که بطوری .نماید می رااج رکتش ایتس وب روی بر
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 شبکه بازاریابی فعالیت بر نظارت دبیرخانه تائیدیه و شرکت مدیره اتهی ایاعض ددی الحص به توجه با تغییرات

 .شد خواهد اعمال ای

 در لذا .است ممنوع مطلقا شرکت از خرید و ویتعض برای شخص هر کردن مجبور *

 هب را ایشان و اقدام خاطی بازاریاب شناسه کد کردن مسدود به نسبت شرکت مسئله این شدن کارآش رتصو

 .نماید یم یمعرف الحذیص عمراج

 ابیحس ای دنمای درخواست خود حمایت تحت فروش عاملین از را نقدی وجه گونه هیچ نداردق ح بازاریاب*

 بدیهی .نماید معرفی محصول وجه واریز برای شده درج شرکت اینترنتی پایگاه بروی که شرکت ابحس از رغی

 می صورت وی علیه قانونی اقدامات و مسدود را بازاریاب شناسه کد شرکت یتخلف چنین صورت در است

 .کند یم یمعرف الحذیص عمراج هب را ایشان و پذیرد

 رمایهس ههیچگون و گردد می محسوب فروش و خرید معامله یک تنها بازاریاب توسط محصول وفروش خرید*

 .گردد نمی یتلق ذاریگ

 در و ودظاهرش رانای اسالمی جمهوری قوانین با قمطاب پوشش با شرکت محیط در است موظف بازاریاب *

 .کند می ممانعت کاری محیط در بازاریاب ورحض از ،شرکت ضاقتن ورتص

 ورتدرص و ودهب عممنو شرکت در ایران اسالمی جمهوری قوانین رعایت عدم و سیاسی فعالیت گونه هر*

 شرکت های نمایندگی و شرکت در وی ورحض از و مسدود بازاریاب شناسه کد ، قوانین نکردن ترعای اهدهمش

 .آمد خواهد عمل به جلوگیری ،

  :خدمات و کاال -10
 تیبایس الکترونیک تجارت قانون 33 ماده قطب کننده مصرف و بازاریابان حقوق از حمایت جهت شرکت*

 عقد از قبل مناسبی زمان از را شرایط قبول یا و خرید جهت کنندگان مصرف گیری درتصمیم ثرمو اتاطالع

 :باشد می زیر موارد شامل الزم، اطالعات حداقل .راردهندق دگانکنن رفمص اختیار در

  .خدمات یا و کاال کاربردی ویژگیهای و فنی مشخصات _الف
 .وی نشانی و باشد می مشغول فعالیت به نام آن تحت که تجاری نام کننده، تامین هویت -ب
 اب طریق آن از تیبایس نیاز صورت در مشتری که روشی هر یا و تلفن شماره الکترونیکی، پست سآدر- ج

 .کند برقرار اطارتب ندهفروش
 زانمی دمات،خ یا و کاال قیمت جمله از( بود خواهد مشتری عهده بر کاال خرید برای که هائی هزینه کلیه -د

 س(تما هزینه حمل، ههزین ات،مالی
  .باشد می معتبر شده ارائه پیشنهاد که زمانی مدت -ه
  .فروش از پس خدمات ارجاع فسخ، اجرا، یا و تحویل پرداخت، نحوه و ترتیب جمله از عقد فرآیند و شرایط  -و

 دماتی،مق اتاطالع دتایی منض جداگانه طور به بایستی الکترونیک تجارت قانون 43 ماده قطب شرکت*

 :نماید ارسال را رزی اتاطالع

  .احتمالی شکایت برای کننده تامین کاری یا تجاری محل سآدر  -الف
  .فروش از پس پشتیبانی و ضمانت به راجع اطالعات -ب
  .قانون این (05)و (07)مواد موجب به معامله فسخ فراگرد و شرایط -ج
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  .خدمات انجام قراردادهای در فسخ شرایط -د
  :الکترونیک تجارت قانون طب خدمات و کاال گیری پس باز قوانین -11
 هفت حداقل باید دور راه از معامله هر در الکترونیک تجارت قانون 43 ماده طب گان کننده مصرف و بازاریابان*

 تحمیلی هزینه تنها .باشند داشته دلیل ارائه یا و جریمه تحمل بدون خود قبول از )انصراف قح( انصراف برای توق کاری، روز

 بود خواهد کاال فرستادن پس ازب ههزین کننده مصرف بر

 :بود خواهد زیر ترتیب به انصراف قح اعمال شروع الکترونیک تجارت قانون 43 ماده قطب *

  .انعقاد روز از خدمات، فروش صورت در و کننده مصرف به کاال تسلیم تاریخ از کاال، فروش صورت در _ الف
 طبق دهکنن امینت که بود خواهد اطالعاتی ارائه از پس کننده مصرف نصرافا حق اعمال آغاز حال هر در_  ب

  .است آن ارائه به موظف قانون این (04(و )00)وادم
 وجهی گونه هیچ مطالبه بدون است مکلف کننده تامین انصراف، قح از کننده مصرف استفاده ضمح به _ ج

 .نماید مسترد کننده مصرف به وقت اسرع در را دریافتی مبلغ عین
  دش دهانخو رااج است حاکم خدمات و کاال نوع بر خاصی شرایط که مواردی در کننده مصرف انصراف حق _د

 اب مرتبط های هزمین است موظف بازرگانی وزارت -79 )ماده در که است ای نامه آیین موجب به آن موارد

 ورایش تائیدو ادهنشیپ هارائ با و کرده شناسائی باشند می موثر قانون این اجرای در که را الکترونیکی ارتتج

 ذیربط ایهادهن وسطت قانون این ایه نامه آئین و مربوطه مقررات دوینت خواستار ات،ع فناوری اطال الیع

 دهخوا قانون این ) آمد ندهخوا در اجرا مرحله به وزیران یاته صویبت از یس مقررات و اه هنام ینآی نای شود

 آمد

 :شد نخواهد اجرا زیر موارد در فصل این های حمایت الکترونیک تجارت قانون 46 ماده قطب *

  .آمد خواهد قانون این( 79)ماده در که است ای نامه آیین موجب به آن فهرست که مالی خدمات _الف

  .اجاره جز به منقول غیر اموال از ناشی مالکیت حقوق یا و منقول غیر اموال فروش به راجع معامالت_ ب

  .خدمات و کاال مستقیم فروش های ماشین از خرید _ج

  .ها حراجی به راجع معامالت _د

 صنفی امنظ انونق 57 ماده تبصره اجرایی نامه آیین 7 ماده ط بند قطب محصوالت گیری بازپس -11

 تاریخ به منتهی ماه 16 طی رحداکث( شده فروخته محصوالت گرفتن پس باز بازاریاب، قرارداد فسخ صورت در

 باز و ارسال هزینه منهای مرجوعی کاالی دریافتی مبلغ استرداد و است مجدد فروش قابل هک )قرارداد فسخ

 مالیات و کننده مصرف برای قیمت از بازاریاب به شده گرفته قتعل فروشی دهخر ودس و کاال فرستادن پس

 .استرداد قابل غیر

 از را عیمرجو االیک روشف ازای در دهش تپرداخ کمیسیون تواند می ای شبکه بازاریابی شرکت تبصره

 .نماید کسر باالتر سطوح بازاریابان دیبع یونکمیس

 الکترونیک تجارت قانون (79) ماده به توجه با عطا تجارت گستر کارنو شرکت در کاال گیری بازپس : تبصره

 .گیرد می انجام صنفی نظام قانون 57 ماده تبصره اجرایی نامه آیین 7 ماده بند قطب

  :محصوالت ارسال -10

 .باشد می کاری روز 13 الی 1 بین شرکت قطری از بازاریاب توسط شده خریداری محصول ارسال زمان مدت*
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 یا شدید شدگی له( جدی آسیب شما بسته که صورتی در پست، مامور از کاال گرفتن تحویل هنگام در *

 کاالی ناییاستث موارد در اگر و بگیرید تحویل اینصورت، غیر در و نگیرید تحویل را بسته د،باش دهدی) ارگیپ

 .نمایید اعالم کاال ارسال بخش خود، دفترکار پیام صندوق قطری از ساعت 11ات رحداکث ت،اس دیده آسیب شما

 .گیرد قرار بررسی مورد تا گردد ارسالق طری همین از تبایس یم زنی دهدی یبآس االیک عکس

 :لقبی از رکتش کنترل از خارج دالیل به محصوالت تحویل در دیرکرد قبال در مسئولیتی هیچگونه شرکت*

 .ندارد را شود می گفته ماژور سفور حالت آن به که حالتی نوع هر و سوزی آتش ه،زلزل ،جنگ

 محصول ارسال هزینه .گردد می ارسال و ناوگان پخش شرکت ایران اسالمی جمهوری پست قطری از محصول*

 .باشد می شرکت عهده بر مرجوعی اثر در محصولق یتعو ههزین و اببازاری دهعه بر

 ددهن می تحویل وی قانونی نماینده یا و خریدار به فقط را محصوالت ارسال، کارمندان*

 آن پذیرفتن واز نمائید دقت پست ماموران از تحویل زمان در محصول نقص دوجو رتصو در اناالمک یحت*

 .کنید خودداری


