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 ثبت نام 1

در سایت  ثبت نام نموده باشد،  مطالعه و آگاهی کامل  و  از مالاد مودلود در ایلن      فروشندهعنوان شخصی که به 1-1

 باشد.  دزوه ماروض می

 باشد.می صاحب فروشگاهصحت کلیه اطالعات وارد شده در هنگام ثبت نام برعهده  ولیتئمس 2-1

   رسانی خواهند شد.همواره امکان تغییر و بروز رسانی قوانین سایت ودود داشته که متعاقبا اطالع  3-1

 محصولثبت  2

شود که کلیه اطالعات درخواستی را بله درسلتی وارد نملوده و    امکان ثبت محصول صرفا برا  فروشگاهی فعال می 1-2

 .  توسط سایت تایید شده باشند

 باشد.ایج در بازار مغایرتی نداشته، میفروشنده فقط مجاز به عرضه محصوالتی که با قوانین حکومتی و عرفی ر 2-2

 باشد.فروشنده میشخص ها  مدنی و کیار  مربوط به عرضه محصوالت فروشگاه بر عهده تمامی مسئولیت 3-2

ها و مشخصات محصول که ممکن است بر نظر خریدار تاثیر گلاار بلوده،   فروشنده ملزم به بیان نمودن کلیه ویژگی 4-2

 باشد.می

واقعیت و بدون کم و کاست باشد در غیر این صلورت شلخص   بایست عین مشخصات ثبت شده برا  محصول می 5-2

 .فروشنده مسئول دبران خسارت خریدار خواهد بود

 فروش 3

 باشد. فروشندهتواند می خریدار و هر  خریدارتواند می ا فروشندهدر ایران تیمچه هر  1-3

 ساارش اقدام نماید.بایست بالفاصله نسبت به بررسی و ارسال پس از ثبت هر ساارش فروشنده می 2-3

آنهلا اقلدام    ملت یق ایل محصوالت و   مودود ینسبت به بروز زسان ستباییم اولین فرصتفروشنده همواره و در  3-4

 .دینما

 باشد.گونه تغییر قیمتی در محصوالت ثبت شده امکان پایر و مقبول نمیهیچخریدار، پس از ثبت ساارش  4-3
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ها  کار  خلود  هایی که متناسب با محصوالت و سیاستها  پستی مودود روشبایست از میان روشفروشنده می 5-4

 ها کاالها  خود را ارسال نماید.باشد انتخاب نموده و بر اساس انتخاب فروشنده از میان آن روشمی

سلبت  بایست نشود،از این رو فروشنده در صورت لزوم میهزینه ارسال به صورت پس کرایه از خریدار دریافت می 6-4

 .در غیر این صورت هزینه ارسال برعهده فروشنده خواهد بود ستی اقدام نمایدها  پبه تنظیم قرارداد با شرکت

درصلد کلارمزد بلا     3پس از تکمی  موفق ساارش و درخواست تسویه حساب فروشگاه، مبلغ ساارش پس از کسر  4-7

 گردد.فروشگاه تسویه می

 سیستم امتیاز دهی 4

شلگاه  باشد،الف(امتیاز  که توسط کاربران بر اساس پارامترها  مودود به هر فروهر فروشگاهی دارا  دو امتیاز می 1-4

 .باشدفروشگاه که مجموع میانگین امتیاز کاربران و میزان فعالیت فروشگاه می، ب(امتیاز کلی شودداده می

 .شودامتیاز به امتیاز کلی فروشگاه افزوده می 0.1ی که فروشگاه افزوده باشد به ازا  هر محصول 2-4

 .شودافزوده میامتیاز به امتیاز کلی فروشگاه  0.1ساارش موفقی که فروشگاه ارسال کرده باشد به ازا  هر  3-4

 کاال  مردوعی 5

کاالیی را که خریدار مطابق فاکتور ساارش داده است را ارسال نماید در غیلر ایلن صلورت و    فروشنده متعهد است  1-5

 باشد.فروشنده موظف به تعویض و یا پس گرفتن کاال می ،در صورت درخواست خریدار

بایست کاال  ارسالی را مطابق با روش پستی انتخلاب شلده بسلته بنلد  صلحین و مناسلب نمایلد.در        فروشنده می 2-5

 باشد.بر اثر بسته بند  نادرست آسیب دیده باشد فروشنده ملزم به تعویض کاال می کاالییصورتی که در حین ارسال 

و نق  کننلده آسلیبی بله محصلول وارد     باشند، اگر حم  ها  پستی طرف قرارداد فروشنده میاز آن رو که شرکت  3-5

 بایست کاال را برا  خریدار تعویض نموده و خود خسارت وارده را از شرکت پستی مطالبه نماید.نماید فروشنده می
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در صورتی که تقاضا  مردوع خریدار در چارچوب قوانین مردوعی مربوط به خریداران نباشد فروشلنده تعهلد     4-5

 رفتن کاال نخواهد داشت.  نسبت به تعویض و یا پس گ

بایسلت نسلبت بله    در صورتی که خریدار متقاضی مردوع کاال مطابق قوانین مردوع کاال باشد شخص فروشنده می 5-5

 رفع مشک  خریدار اقدام نموده و بر حسب مورد کاال را تعویض نموده و یا پس بگیرد.

 وعی نباشد سایت اقدام به عودت وده نخواهد کرد.در صورتی که تقاضا  مردوعی خریدار مطابق با قوانین مرد 6-5

در صورتی که تقاضا  مردوعی خریدار مطابق با قوانین مردوعی باشد و فروشنده اقدامی نسبت بله رفلع مشلک      7-5

 ننماید ، سایت وده را به حساب خریدار عودت خواهد داد.

  


