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 1ثبت نام
 1-1شخصی که به عنوان خریدار در سایت ثبت نام نموده باشد ،مطالعه و آگاایی کاماو وا از مدااد مو اود در ایان
زوه مدروض میباشد.
 1-2ثبت نام کاربر و تشکیو پروفایو کاربرا در سایت الزامی نمیباشد اما پروسه خرید،مر وع کاال،پیگیرا سدارش و
در کو تعامو با سایت را بسیار آسان مینماید.

 1-3مسئولیت صحت کلیه اطالعات وارد شده در ینگام ثبت نام برعهده کاربر میباشد.
 1-4یمواره امکان تغییر و بروز رسانی قوانین سایت و ود داشته که متعاقبا اطالع رسانی خوایند شد.

 2خرید
 2-1در ایران تیمچه یر خریدارا میتواند فروشنده و یر فروشندهاا میتواند خریدار باشد.
 2-2در تمام مراحو خرید ،خریدار میبایست تمام شرایط ذکر شده را مطالعه نماید.
 2-3در ینگام ثبت سدارش خریدار میبایست تمام شرایط و بعضا محدودیتیاا محصول و فروشنده آن را مطالعاه و
برحسب آنها اقدام به ثبت سدارش نماید.
 2-4در صورتی که سبد خرید شامو محصوالتی از چندین فروشگاه مختلف باشد ،یزینه ارساال محصاوالت باراا یار
فروشگاه مجزا پرداخت خوایند شد.
 2-5در ینگام سدارش یک محصول ،خریدار میبایست به شهر فروشنده،روشیاا ارسال مو ود براا فروشنده و سایر
محدودیتیاا بیان شده دقت نماید.
 2-6یزینه پستی محصوالت بر اساس نوع محصول ،وزن محصول،شهر فروشنده،شهر خریادار و روش ارساال انتخاابی
متداوت بوده و این یزینه ینگام تحویو کاال و درب منزل پرداخت میشود.
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 2-7مسئولیتیاا مربوط به کیدیت ،قیمت ،محتاوا ،شارایط و یمچناین خادمات پاا از فاروش محصاول بار عهاده
فروشندگان است.
 2-8فاکتور کو سدارش توسط سایت تولید و به آدرس الکترونیکی خریدار ارسال میشود.
 2-9کاربران باید ینگام سدارش کاالا مورد نظر خود ،فرم سدارش را با اطالعات صحیح و به طور کامو تکمیو کنناد.
بدیهی است درصورت ورود اطالعات ناقص یا نادرست ،سدارش کاربر قابو پیگیرا و تحویاو نخوایاد باود .بناابراین
درج آدرس ،ایمیو و شماره تماسیاا یمراه و ثابت توسط مشترا ،به منزله مورد تایید باودن صاحت آنهاا اسات و در
صورتی که این موارد به صورت صحیح یا کامو درج نشده باشد فروشانده هات اطمیناان از صاحت و قطعیات ثبات
سدارش میتواند از مشترا ،اطالعات تکمیلی و بیشترا درخواست کند.یمچنین ،مشتریان میتوانند ناام ،آدرس و تلدان
شخص دیگرا را براا تحویو گرفتن سدارش وارد کنند.
 2-10با تو ه به ثبت سیستمی سدارش ،به ییچ عنوان امکان صدور شماره فااکتور مجادد و یاا تغییار مشخصاات آن
و ود ندارد بنابراین الزم است مشتریان ینگام ثبت سدارش ،نسبت به این مساله دقت الزم را داشته باشند.
 2-11افزودن کاال به سبد خرید به معنی رزرو کاال نیست و ییچ گونه حقی را براا مشتریان ایجاد نمایکناد .یمچناین
تا پیش از ثبت نهایی ،یرگونه تغییر از مله تغییر در مو ودا کاال یا قیمت ،روا کاالا افازوده شاده باه سابد خریاد
اعمال خواید شد .بنابراین به مشتریانی که تمایو و تصمیم به خرید قطعی دارند ،توصیه میشود در اسرع وقت سادارش
خود را نهایی کنند تا با اتمام مو ودا یا تغییر قیمتی کاالیا روبرو نشوند .شایان ذکر است سادارش تنهاا زماانی نهاایی
میشود که کاربران شماره فاکتور خود را دریافت کرده و مراحو پرداخت آنها تکمیو شده باشد.
 2-12از آن هت که یر فروشنده شخصا اطالعات مربوط به محصول خود را وارد مینماید ،ایاران تیمچاه نمایتواناد
عارا از خطا بودن اطالعات وارد شده را تضمین نماید .از این رو کاربران میتوانند در صورت مشایده یر گونه خطا یا
مشکو قانونی ،با استداده از دکمه تعبیه شده هت گزارش دادن محصول در صدحه مشخصات محصول اقدام نمایند.
 2-13از آنجاییکه ایران تیمچه دخالتی در سیاستیاا قیمت گذارا فروشندگان ندارد و از طرفی امکان مقایسه قیمات
یک محصول در فروشگاهیاا مختلف و ود دارد اعتراضی نسبت به قیمت محصوالت مورد قبول واقع نمیشود.
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 2-14تمامی شرایط و قوانین مندرج ،در شرایط عادا قابو ا را است و در صورت بروز یرگونه از موارد قاوه قهریاه،
ایران تیمچه ییچ گونه مسئولیتی ندارد.

 3سیستم امتیاز دیی
 3-1سایت به فعالیت یر کاربرا که ثبت نام نموده باشد کامال بطور خودکار امتیاز دیی میکند.
 3-2به ازاا یر محصول مو ود در سبد عالقه مندایاا کاربر  0.1امتیاز تخصیص داده میشود.
 3-3به ازاا یر نظرا که نسبت به یر محصول ثبت نموده باشد  0.1امتیاز تخصیص داده میشود.
 3-4به ازاا یر نظرا که نسبت به یر فروشگاه ثبت نموده باشد  0.1امتیاز تخصیص داده میشود.
 3-5به ازاا یر خرید موفقی که کاربر در سایت انجام داده باشد  0.2امتیاز تخصیص داده میشود.
 3-6شایسته است کاربران در ینگام امتیاز دادن به محصول و یا فروشگایی انصاف را رعایت کرده و برحسب واقعیاات
اقدام به ثبت امتیاز نماید.

 4کاالا مر وعی
 4-1مسئولیت به سالمت بازفرستادن کاال به دست فروشنده بر عهده تحویو گیرنده میباشد.
 4-2خریدار هت پا گرفتن و ه پرداختی خود میبایست تقاضاا خود را از طریق سیستم کاالا مر وعی در سایت
ارسال نماید.
 4-3قبو از ارسال تقاضاا مر وعی خریدار می بایست فروشنده را از این اقدام خود مطلع سازد و دالیو خود را شار
دید.
 4-4در صورتی که با تعویض کاال مشکو محصول مرتدع گردد نیازا به ارسال درخواست مر وع نمیباشد و تنها کافی
است خریدار و فروشنده هت تعویض کاال با یکدیگر یماینگ گردند.
4

 4-5تنها در صورتی که کاالا تحویلی متداوت از کاالا ثبت شده درون فااکتور و یاا مشخصاات منادرج در آن باشاد
امکان ارسال درخواست مر وع کاال و ود خواید داشت.
 4-6پا از تایید کاال توسط خریدار (به صورتی پیامکی یا تلدنی) و تسویه حساب ایران تیمچه با فروشانده درخواسات
مر وعی ارسالی تایید نخواید شد.

 4-7تسویه مبالغ بازگشتی ممکن است  24ساعت تا  48ساعت به طول بیانجامد.
 4-8تحویو گیرنده در صورت و ود شرایط مر وع کاال می بایست کاال را باه یماان شاکلی کاه تحویاو گرفتاه اسات
مر وع نماید.
 4-9در صورت بروز یرگونه اختالف الینحو فی مابین خریدار و فروشنده و بروز موارد قهریه ،ایران تیمچاه تنهاا ابازار
بازگرداندن و ه پرداختی به حساب خریدار و در موارد قانونی تعلیق حساب فروشگایی فروشنده را در اختیااز دارد .در
این موارد طرفین می بایست اعتماد و اطمینان خاطر داشته باشند که ایران تیمچه تمام تالش خود را میکند تا ییچ حقای
چه از خریدار و چه از فروشنده ضایع نگردد.
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