قرارداد همكاري
ﻣﻘﺪﻣﻪ

اين قرارداد با در نظر گرفتن همه مقررات بازاريابي شبكه اي ايران از جمله ،آيين نامه اجرايي تبصره ماده ٨٧
قانون نظام صنفي و نيز مقررات قانون تجارت الكترونيك و مفاد ماده  ١٠قانون مدني و ساير قوانين و مقررات
جاري و مرتبط با موضوع اين قرارداد فيمابين شركت بازاريابي شبكه اي كارآفرينان پيشروباورس)سهامي خاص(
و بازارياب به شرح مفاد زير منعقد گرديد و بازارياب با امضاي اين قرارداد اعﻼم و اظهار مي نمايد كه از كليه قوانين
و مقررات مربوط به بازاريابي و فروش كاﻻ از طريق شبكه فروش و فروش كاﻻ در فضاي مجازي ) اينترنتي ( آگاهي
ﻼ از جمله با انتشار مقررات
كامل داشته و شركت نيز توضيحات و اطﻼعات ﻻزم در خصوص موضوع قرارداد را قب ً
بازاريابي شبكه اي و قواعد و شرايط خود بر روي پايگاه www.adibavers.irبه ايشان ارائه نموده است و از
اين جهت هيچگونه ابهامي براي بازارياب وجود ندارد.
انتخاب گزينه پﺬيرش و انعقاد قرارداد به هنگام ثبت نام در پايگاه  www.adibavers.irاز سوي بازارياب ،به
معني مطالعه و امضاي اين قرارداد و قبول همه مفاد و مندرجات آن مي باشد .ادامه همكاري و انجام و استمرار
روابط كاري و مالي و دريافت كميﺴيون فروش و هر گونه مشاركت و همكاري بازارياب با شركت در هر نوبت،
به خودي خود به منزله تاييد مفاد اين قرارداد از سوي بازارياب مي باشد.
ﻣاده  -١ﻃرﻓين قرارداد :
الف ( ﻣشخصات شركت:
شركت كار آفرينان پيشرو باورس به شماره  ٤٢٩١٩٧ثبت شده در اداره ثبت شركتهاي تهران به شناسه
ملي ١٠٣٢٠٨١٦٤٢١با نمايندگي صاحبان امضاء مجاز آقايان مرتضي محمدحﺴيني .به عنوان عضو هيات مديره
و .اميرحﺴين رهنما نيا .به عنوان مدير عامل ،به نشاني كرج شهرك صنعتي سيمين دشت خيابان اميد پﻼك
 ١تلفن  ٠٢٦٣٦٦٧٠٨٥٥كه از اين پس در اين قرارداد اختصارا "شركت" ناميده مي شود از يك سو و
ب ( ﻣشخصات بازارياب:

نام و نام خانوادگي ............................. :نام پدر .................... :شماره شناسنامه................... :كد ملي........................... :
تاريختولد...................:دارايمدركتحصيلي............................:تاريخپايانخدمت/تاريخمعافيتازخدمت.......................:
شماره معتبر تلفن همراه ...............................:نشاني معتبر ايميل .............................................................. :كد پﺴتي
كنوني:

..........................

كد

معرف

باﻻسري:

....................................

نشاني

محل

سكونت .............................................................................................................................................................و تلفن معتبر
ثابت .......................................... :كه از اين پس در اين قرارداد "بازارياب" ناميده ميشود.

ﻣاده  ( ٢ﻣوضوع قرارداد :
فروش محصوﻻت شركت به صورت مﺴتقيم و ايجاد زير مجموعه و انجام تبليغات حرفه اي و ارائه خدمات مشاوره
توسط بازارياب به شركت به منظور معرفي و شناساندن و ترويج محصوﻻت شركت و بازاريابي و جﺬب افراد عﻼقمند
به فروش به منظور ارتقاء فروش و سود دهي شركت .
ﻣاده  ( ٣ﻣﺪت قرارداد :
مدت اين قرارداد............ماه خورشيدي از تاريخ .......................تا........................مي باشد.
ﻣاده  ( ٤پورسانت قرارداد )كارﻣزد ﻓروش( :
شركت برابر طرح تجاري خود كه در تارنماي شركت ) سايت اينترنتي ( به نشاني www.adibavers.irمنتشر
شده است و بازارياب اذعان به اطﻼع دقيق از مفاد آن دارد ،حداكثر ظرف هفت روز كاري از اول هر ماه بر اساس
فروش شخصي بازارياب و نيز فروش زير مجموعه ي در ماه گﺬشته وي ،مبالغي را به عنوان
كارمزدفروش)پورسانت/كميﺴيون فروش( برابر شرايط اين قرارداد به بازارياب پرداخت خواهد كرد .اين مبالﻎ صرفاً
به حﺴاب اعﻼمي بازارياب به شماره حﺴاب  .................بانك سامان ،شماره كارت  ........................نزد بانك .....شعبه
 .................واريز خواهد شد .تغيير حﺴاب بازارياب تا زماني كه كتبا به شركت اعﻼم نگردد و مورد موافقت شركت
و اعمال در سامانه ها و حﺴاب ها قرار نگيرد موجبي براي طرح هيچ گونه ادعا عليه شركت به شمار نخواهد آمد.
تبصره ( بازارياب پس از تائيد صﻼحيت او از سوي شركت ،هيچ اجباري در مورد خريد كاﻻ ندارد ولي مﻼك محاسبه
كارمزد فروش) پورسانت( و پاداش هاي مربوطه ميزان فروش محصوﻻت شركت با استفاده از طرح درآمدزايي
بدون در نظر گرفتن ماليات بر ارزش افزوده و هزينه حمل كاﻻ است .در هر ماه تنها افرادي مي توانند نﺴبت
به افراد ديگر معرف و سرشاخه قرار بگيرند كه در آن ماه ،حداقل به مدت  .....ساعت /روز در امر آموزش و فروش
شركت فعاليت مﺴتمر و موثر داشته و عﻼوه بر آن در هر ماه ،حداقل مبلﻎ  ١٠٠,٠٠٠تومان از محصوﻻت موجود
در سبد كاﻻيي شركت را از طريق سامانه فروش الكترونيك شركت در تارنماي يا اپليكيشن رسمي شركت خريد
كرده باشد تا واجد شرايط معرف و داراي صﻼحيت دريافت پورسانت از فروش مجموعه خود گردد .چنانچه بازاريابي
ظرف مدت  ٦٠روز و بدون هيچ عﺬر موجهي در برنامه ها و فعاليتهاي آموزشي و فروش شركت ،مشاركت و همراهي
موثر ننموده و حداقل  ١٠٠,٠٠٠تومان فروش شخصي نداشته باشد ،شركت مي تواند بدون پرداخت كارمزد فروش
)پورسانت( جايگاه وي را لغو نمايد و بازارياب ،هيچ گونه حق و ادعايي در اين مورد نخواهد داشت .شركت برابر
طرح ها و مقررات خود و بر اساس ضوابط قانوني مي تواند حداقل مبلﻎ خريد بازارياب براي پرداخت كارمزد فروش
و اختصاص كد معرف به وي يا فعال نمودن كد معرف وي را افزايﺶ يا كاهﺶ دهد.
 ( ٤-١عﺬر موجه در روابط بين شركت و بازارياب در اين قرارداد عبارت است از درگﺬشت بﺴتگان درجه يك،
حوداث غير مترقبه مانند :زلزله ،بيماري مانﻊ فعاليت ،از كارافتادگي بر اثر حادثه،

 (٤-٢كليه ابﻼغ ها و مكاتبات و تبادل پيام بين بازارياب و شركت صرفاً از طريق ايميل مندرج در اين قرارداد
يا تلفن همراه مندرج در اين قرارداد يا در ميز كار )پنل كاربري( بازارياب در تارنماي www.adibavers.irمعتبر
و قابل استناد مي باشد.
ﻣاده  ( ٥حﻘوق و تعهﺪات شركت :
 -٥-١شركت در راستاي ايجاد رويه واحد در طرح بازاريابي شبكه اي و نحوه فروش خود ،مﺬاكره با مشتري و
تبليﻎ كاﻻها ،ارتقاء سطح علمي اعضا و ساير موارد مورد نظر خود ،در فواصل زماني مشخصي كه تعيين و از طريق
كانال هاي ارتباطي خود به بازاريابان اطﻼع رساني خواهد كرد ،دوره ها وكﻼس هاي آموزشي ﻻزم را براي اعضاء
و بازاريابان برگزار و به طور مﺴتمر بازارياب را در جريان اطﻼعات ضروري در مورد تغييرات كمي و كيفي يا تغيير
قيمت يا شيوه فروش محصوﻻت شركت قرار خواهد داد .
 (٥-٢شركت از هيچ يك از اعضاء و بازاريابان ،تحت هيچ عنوان ،مبلغي تحت عنوان حق عضويت يا هزينه ثبت
نام دريافت نخواهد كرد و فرايند ثبت نام و عضويت در شركت در هر زمان و توسط هر شخص كامﻼً رايگان خواهد
بود.
 -٥-٣شركت هيچ قلمرو يا امتياز انحصاري براي بازاريابي و فروش تعريف نكرده و در هيچ زمان بازارياب را ملزم
به فعاليت و كار در زمان يا مكان خاصي نخواهد نمود و بازارياب مي تواند در هر نقطه در چهارچوب الزامات و
قوانين بازاريابي شبكه اي ايران اقدام به فروش شخصي و يا جﺬب بازارياب نمايد.
 -٥-٤شركت مجاز است در هر شرايطي بنا به تشخيص خود به محض نقض يك يا تمام تعهدات مندرج در اين
قرارداد يا نقض منشور اخﻼقي و قوانين شركت از سوي بازارياب ،نﺴبت به لغو عضويت بازارياب در شركت و اعﻼم
مراتب به مراجﻊ ذيصﻼح اقدام نمايد.
 -٥-٥شركت مجاز است در هر زمان ،قراردادهاي مشابه با قرارداد حاضر را با هر شخص حقيقي يا حقوقي كه
صﻼح و ﻻزم بداند منعقد نمايد و لﺬا انعقاد اين قرارداد هيچ گونه انحصاري براي بازارياب ايجاد نخواهد كرد.
 -٥-٦شركت هيچگونه رابطه استخدامي و كارگري با بازارياب نداشته و فروش كاﻻهاي شركت توسط بازارياب،
مﺴتقل از روابط موضوع حقوق كار و تامين اجتماعي و خارج از نظامات استخدامي شركت مي باشد از اينرو رابطه
شركت با بازارياب صرفاً تحت مقررات بازاريابي شبكه اي تعريف شده است به هيچ وجه مشمول مقررات قانون
كار ،بيمه و تامين اجتماعي نخواهد بود.
 -٥-٧شركت مجاز است كارمزد پرداخت شده در ازاي فروش كاﻻي استردادي را از كارمزد فروش بعدي بازارياب
و سطوح باﻻتر كﺴر و پرداخت آن را منوط به تكميل اطﻼعات و مدارك درخواستي از بازارياب نمايد.

 -٥-٨شركت فقط شخصي كه مشخصات وي در ميزكار )پنل كاربري( اينترنتي ثبت شده در تارنماي شركت
به نشاني  www.adibavers.irدرج شده است را به عنوان بازارياب به رسميت خواهد شناخت و هر گونه توافق
و روابط بازارياب با هر شخص ديگر مبني بر مشاركت در فعاليت يا هر عنوان ديگر ،تعهدي براي شركت ايجاد
نخواهد كرد.
 -٥-٩شركت پس از كﺴب مجوزهاي ﻻزم از مراجﻊ ذيصﻼح حق هرگونه تغيير در قيمت كاﻻ ،نوع و برند آن را
دارد و بازارياب حق طرح هيچ گونه ادعا و اعتراضي در اين خصوص نخواهد داشت.
 -٥-١٠شركت هيچ مﺴﺌوليتي در قبال ادعاهاي واهي و رفتارهاي غيرقانوني و مجرمانه بازاريابان ندارد و حق
اقامه دعوي نﺴبت به ادعاهاي مطروحه را در جهت جبران خﺴارات و زيان هاي مادي و معنوي ناشي از رفتار
و اقدام غيرقانوني و مجرمانه بازاريا ب نﺴبت به خود را براي خود محفوظ مي داند.
ﻣاده  ( ٦تعهﺪات بازارياب
 -٦-١بازارياب متعهد است كليه مقررات وزارت صنعت ،معدن و تجارت و ساير قوانين مرتبط علي الخصوص قانون
تجارت الكترونيك در خصوص بازاريابي شبكه اي را رعايت نمايد .مفاد اين قرارداد و مقررات داخلي شركت اعم
از دستورالعمل ها و بخﺶ نامه هاو منشور اخﻼقي و نظامات كاري و مديريتي و مالي و تبليغاتي و آموزشي شركت
نيز براي بازارياب الزام آور مي باشد .در صورت هر گونه تغيير در قوانين و مقررات ،بازارياب ملزم است ضمن مطالعه
و يادگيري قوانين و مقررات جديد نﺴبت به بكارگيري و انتقال آن داده ها به افراد مجموعه خود اقدام نمايد.
 -٦-٢بازارياب متعهد است تا زماني كه بر اساس اين قرارداد يا به صورت عملي با شركت همكاري مي نمايد از
هر نوع همكاري با هر شركت بازاريابي شبكه اي ثبت شده يا در حال ثبت و يا هر شركتي ،تحت هر عنوان قانوني
يا غير قانوني و از هر گونه اقدام و فعاليتي كه رقابت با شركت يا تضعيف فروش شركت يا لطمه به حيثيت و منافﻊ
شركت به شمار مي رود خودداري نمايد .در صورتي كه در هر زمان و به هر نحو ،خﻼف اين تعهد براي شركت
محرز گردد شركت مي تواند عﻼوه بر مطالبه خﺴارتي كه خود تشخيص مي دهد نﺴبت به فﺴخ قرارداد حاضر
و لغو جايگاه بازارياب اقدام نمايد .بازارياب قبول دارد كه لغو جايگاه در همه موارد قانوني و قراردادي ،موجب اسقاط
كليه حقوق مادي و معنوي بازارياب نﺴبت به شركت و اعضاي زير مجموعه او خواهد شد.
 -٦-٣بازارياب متعهد است شخصاً نﺴبت به پرداخت ماليات بر درآمد اين قرارداد اقدام نموده و برابر قانون ،اظهار
نامه مالياتي مربوط به خود را در مهلت هاي قانوني ارائه نمايد چنانچه بازارياب از پرداخت ماليات قانوني ،خودداري
نموده و سازمان امور مالياتي به هر دليل و طريقي ماليات بازارياب را از شركت مطالبه يا وصول نمايد شركت مجاز
است ماليات مطالبه شده را از محل كارمزد فروش )پورسانت( و يا ساير مطالبات بازارياب از شركت كﺴر و پرداخت
نمايد.بازارياب پﺬيرفت  ٣٠درصد هر مبلغي كه بدين ترتيب از شركت مطالبه يا وصول شده باشد به عنوان وجه

التزام تخلف از شرط ،عليه بازارياب منظور گردد و شركت مي تواند وجه التزام موصوف به اضافه هر گونه خﺴارت
وارده و اصل مبالﻎ مكﺴوره را راسا با مطالبات بازارياب تهاتر و كﺴر نمايد و مازاد آن را از محل تضامين وي يا
از طريق مراجﻊ قضايي و قانوني مطالبه و دريافت نمايد.
 -٦-٤بازارياب متعهد است در كليه برنامه هاي آموزشي و توضيحي ارائه شده توسط شركت اعم از سمينارها و
دوره هاي آموزشي و آزمون هاي تعيين سطح و ....با هدف به روز رساني اطﻼعات و آشنايي نﺴبت به شركت و
محصوﻻت آن و نحوة كﺴب و كار ،شركت نموده و اطﻼعات و آموزش هاي خود را به زيرمجموعه هاي خود انتقال
دهد .عدم حضور بازارياب در فعاليت ها و برنامه هاي يادشده از موجبات لغو عضويت بازارياب است.
 -٦-٥بازارياب متعهد است صرفاً نﺴبت به بازاريابي محصوﻻت شركت به شيوه مورد تاييد شركت اقدام نموده
و اطﻼعات درست را در مورد محصوﻻت ،آموزش ،معرفي طرح درآمدزايي و ساير موارد را از سايت رسمي شركت
استخراج و دقيقاً مطابق آن عمل نمايد و از هر گونه تبليغات نادرست و اغواگرانه پرهيز نمايد در صورت عدم رعايت
مفاد اين بند ،بازارياب ضامن خﺴارت وارده به برند و محصوﻻت شركت خواهد بود.
 -٦-٦بازارياب متعهد است تحت هر عنوان از فروش منابﻊ منتشره شركت ) جزوات آموزشي  ،بروشور  ،خبرنامه
 ،فايل هاي صوتي و تصويري ،كاتالوگ و ( ... .خودداري نموده و فقط از نوشته جات رسمي ارائه شده توسط شركت
از قبيل فرم ها ،كاتالوگ ها و ساير ابزارهاي مورد تاييد شركت براي توضيح و معرفي كاﻻ استفاده نمايد .استفاده
از ابزارهاي تبليغاتي نظير اينترنت ،پيام كوتاه و يا هر وسيله اي غير از تبليغات كﻼمي بدون داشتن مجوز كتبي
از شركت ،ممنوع بوده و در صورت صدور مجوز ،بازارياب مكلف به رعايت حريم خصوصي مشتري و قوانين و مقررات
از جمله مقررات قانون تجارت الكترونيك خصوصاً عدم ارسال هرزنامه خواهد بود.
 -٦-٧بازارياب متعهد است كه در كليه مﺬاكرات و عقد قرارداد ها ،خود را بازارياب شركت معرفي نموده و از انعقاد
و امضاء هر گونه قرارداد از طرف يا به نام شركت با هر شخص حقيقي يا حقوقي خودداري نمايد همچنين بازارياب
هيچ گونه وكالت يا نمايندگي از طرف شركت ندارد .در صورت نياز به انجام اموري در قالب وكالت يا نمايندگي
ﻻزم است بازارياب پيﺶ از هر گونه اقدام مراتب را به مﺴﺌولين ذيربط شركت گزارش نمايد تا در صورت صﻼحديد،
در آن مورد خاص براي ايشان وكالت يا نمايندگي صادر گردد.
 -٦-٨بازارياب متعهد است كه به هنگام معرفي فرصت هاي شغلي و طرح درآمدزايي شركت ،تأكيد نمايد كه شخصاً
در استخدام شركت نبوده و پيشنهاد ارائه شده ،پيشنهاد راه اندازي يك تجارت مﺴتقل بوده و موجبي براي استخدام
در شركت نمي باشد .به عﻼوه ،بازارياب به هيچ وجه اختيار ندارد مﺴﺌوليتي را از طرف شركت بر عهده كﺴي بگﺬارد
يا كﺴي را مقيد به انجام وظيفه اي از طرف شركت نمايد.

 -٦-٩بازارياب متعهد است كه از اجبار مشتريان به خريد كاﻻ و عضويت در شركت خودداري نموده و پيﺶ از
توضيح محصول به مصرف كنندة احتمالي  ،كارت عضويت خود را كه حاوي كد ملي ،كد واحد )كد اختصاصي
صنعت و معدن( و كد شركت است ،ارائه نمايد .توضيح محصول نبايد بدون رضايت مصرف كننده احتمالي صورت
پﺬيرد .بازارياب در خريد محصول توسط مصرف كننده احتمالي نبايد سبب مزاحمت و آزار مصرف كننده )مشتري(
شود و در هر زمان ،مصرف كنندة احتمالي درخواست كرد ،بايد به معارفه محصول پايان دهد.
 -٦-١٠بازارياب متعهد است از هر گونه عرضه و فروش محصوﻻت و خدمات شركت از طريق حراج اينترنتي و
وبﻼگها خودداري نمايد و همچنين فروش زير قيمت يا باﻻتر از قيمت ) قيمت درج شده بر روي كاﻻ ( ،فروش
به بازارياب ديگر ،فروش اماني كاﻻ  ،فروش به مغازه ،پخﺶ كننده ،بنكدار يا هر شخص حقيقي و حقوقي بجز
مصرف كننده نيز ممنوع مي باشد.
 -٦-١١بازارياب متعهد است كه حقوق و حريم و كوشﺶ هاي ديگر بازاريابان شركت را محترم بشمارد و هم افزايي
با انان را مورد اهتمام قرار دهد و متقاضيان در حال مﺬاكره با بازارياب ديگر را دعوت يا ترغيب به جﺬب در شاخه
خود ننمايد و اعضاي زير مجموعه خود را فقط از بين افراد باﻻي  ١٨سال انتخاب نموده و مطابق اصول و آموزه
هاي شركت  ،آموزش داده و آنها را تشويق و حمايت نمايد و به آنها متﺬكر شود كه كﺴب هر گونه درآمد از شركت
در قالب كارمزد فروش )پورسانت( يا پاداش يا هر عنوان ديگر صرفاً به ميزان فعاليت و عملكرد آنها در فروش محصوﻻت
شركت بﺴتگي دارد.
 -٦-١٢بازارياب متعهد است كه به جاي بازارياب ديگر و با استفاده از شناسه و كدهاي آنان سفارشي ندهد مگر
اينكه قبﻼً رضايت و تأييد كتبي بازارياب را اخﺬ نموده و ضميمه سفارش خود به شركت ارسال نمايد .در اين گونه
موارد شركت ،هيچ گونه مﺴﺌوليتي در خصوص اختﻼفات و حﺴاب هاي بين بازاريابان نخواهد داشت.
 -٦-١٣بازارياب متعهد است كليه فعاليت هاي مربوط به بازاريابي شبكه اي خود را در دفاتر و شعب شركت و
اماكن قانوني متمركز نمايد .هر گونه فعاليت بازارياب و زير مجموعه ايشان در محل هايي خارج از دفاتر شركت
و خارج از محيط هاي قانوني ،تحت هر عنوان اعم از دفتر شخصي ،دفتر خانگي  ،دفتر گروهي و يا حتي اجاره
مكان مﺴتقل و مجزا از دفاتر شركت ،ممنوع بوده و شركت هيچگونه مﺴﺌوليتي در اين خصوص بر عهده نداشته
و با افراد خاطي به شدت برخورد قانوني و انضباطي نموده و حق اخراج و حﺬف جايگاه وي را خواهد شد.
 -٦-١٤بازارياب متعهد است تا زماني كه مجوز كتبي شركت و بازاريابان مﺴتقيم زير مجموعه خود را اخﺬ ننموده
است ،از هرگونه واگﺬاري يا انتقال امتيازات و مجوزهايي كه از شركت گرفته است از جمله اميتاز توزيﻊ كنندگي
خود در هر قالب حقوقي اعم از وكالت ،وصايت ،نمايندگي  ،هبه ،صلح ،فروش و موارد مشابه خودداري نمايد.

 -٦-١٥بازارياب متعهد است كليه اطﻼعات و اسناد فراهم شده توسط شركت يا اطﻼعات و داده ها و اسناد و آمار
و ارقامي كه در ارتباط با فعاليت شركت در جريان همكاري خود با شركت بدست آورده را محرمانه تلقي كرده
و به هر نحو از افشاء مﺴتقيم يا غير مﺴتقيم آن به هر عنوان خودداري نمايد .اطﻼعات حﺴاب كاربري نيز از جمله
اطﻼعات محرمانه شركت بوده و بازارياب مكلف به حفظ و نگهداري شخصي آن مي باشد و در صورتي كه به هر
طريق شخص ديگري از حﺴاب كاربري و دفتر كار اينترنتي بازارياب استفاده نمايد هر گونه مﺴﺌوليت آن بر عهده
بازارياب خواهد بود .شركت هيچگونه مﺴﺌوليتي در اين خصوص بر عهده نداشته و با بازاريابان خاطي به شدت
برخورد قانوني و انضباطي نموده و حق اخراج و حﺬف جايگاه بازارياب را خواهد شد .مﺴﺌوليت صحت و حفظ
اعتبار اطﻼعات تلفن همراه و ايميل و نشاني بازارياب در سامانه هاي شركت و مﺴﺌوليت بروزرساني آنها برعهده
بازارياب مي باشد شركت هيچ گونه تعهد و مﺴﺌوليتي در قبال نادرستي آنها يا عدم بروزساني آنها يا در مورد
سوء استفاده از آنها ندارد .در عين حال شركت مي تواند هر زمان كه ﻻزم دانﺴت نﺴبت به توقف پرداخت كارمزد
فروش يا غيرفعال كردن امكان معرف بودن بازارياب براي بروز رساني و حفظ اطﻼعات بازارياب اقدام نمايد.
 -٦-١٦بازارياب متعهد است با نام و مشخصات شناسنامه اي دقيق خود در شركت فعاليت نموده و از نام و مشخصات
مﺴتعار استفاده ننمايد و هر گونه تغيير در اطﻼعات شخصي اعم از تغيير در اطﻼعات شناسنامه اي  ،تغيير در
نشاني محل سكونت  ،تغيير در نشاني ايميل يا شماره تلفن همراه و هر گونه تغيير ديگر را حداكثر ظرف مدت
 ٥روز به شركت اطﻼع داده و تغييرات حاصله را بﻼفاصله در حﺴاب كاربري خود در تارنماي شركت به نشاني
 www.adibavers.irاعمال نمايد .ضمنا تمام مكاتبات في مابين بازارياب و شركت صرفاً از طريق سايت رسمي
شركت يا ايميل يا تلفن همراه اعﻼم شده در اين قرارداد انجام خواهد شد و هر گونه ابﻼغ و مبادله پيام صرفاً از
طرق مﺬكور ابﻼغ واقعي و معتبر تلقي خواهد شد.
 -٦-١٧بازارياب متعهد است تا زماني كه حداقل  ٧٠درصد از محصوﻻتي كه به صورت عمده از شركت خريداري
كرده است را نفروخته باشد ،ازگﺬاشتن سفارش مجدد خودداري نمايد و چون قبول دارد كه احتمال وجود كاﻻها
و محصوﻻت مشابه شركت در بازارهاي سنتي ،فروشگاهها ،تعاوني ها و ساير موارد وجود دارد ،از اينرو هيچ گونه
ادعا يا اعتراضي در اين خصوص نﺴبت به شركت نخواهد داشت.
 -٦-١٨در صورت استرداد در هر فاكتور ،شركت با رعايت ضوابط استرداد كاﻻ ،حق لغو جايگاه بازارياب را پس
از انجام مراحل استرداد يا حتي بدون انجام مراحل استرداد را دارد.
 -٦-١٩براي حضور در دفتر مركزي شركت و شعبات و نمايندگي ها و هر گونه اماكن و مراسمات و فعاليت هاي
مرتبط با شركت ،رعايت پوشﺶ رسمي و منطبق با عرف و مقررات جامعه و همچنين دستورالعمل هاي شركت
و رعايت منشور اخﻼقي و نظارم آراستگي و آداب شركت كه بر روي تارنماي شركت به نشاني www.adibavers.ir

منتشر مي گردد براي بازارياب الزامي مي باشد .بازارياب متعهد است در فرايند شناسايي و جﺬب بازاريابان و فروشندگان
ديگر ،الزامات و تعهدات مندرج در اين بند را به آنان آموزش دهد..
 -٦-٢٠اختصاص يا پيشنهاد پرداخت وجه يا اعطاي امتياز يا مال يا منفعت به كاركنان شركت از سوي بازارياب،
فارغ از اينكه در ازاي خواسته اي از آنان باشد يا نباشد تحت هر عنوان ممنوع است .هر گونه همكاري با افراد
ديگر براي وارد آوردن خدشه و ايجاد اختﻼل در نرم افزارها و سامانه هاي شركت يا دستبرد به اطﻼعات و داده
ها و آمار و ارقام و اسناد شركت يا انتشار و انتقال آنها تحت هر عنوان ممنوع است .تخلف از اين شرايط براي شركت،
موجد حق فﺴخ قرارداد و لغو جايگاه بازارياب و ضبط تضامين و مطالبات وي به عنوان وجه التزام تخلف از شرط
و مطالبه خﺴارات وارده از طريق مقامات قضايي و قانوني است.
ﻣاده  ( ٧تﻀمين حسن انجام تعهﺪات
 -٧-١اگر بازارياب به هر دليل از انجام تمام يا بخشي از تعهدات قانوني يا قراردادي استنكاف نمايد عدم انجام
تعهدات از سوي ايشان خﺴارت به شركت قلمداد خواهد شد.
 -٧-٢بازارياب با امضاي ذيل اين قرارداد پﺬيرفت در هر مورد كه در اين قرارداد خﺴارتي به شركت وارد نمايد
شركت مجاز است كليه خﺴارات وارده را به تشخيص خود ارزيابي و تقويم نموده و از محل كارمزد فروش )پورسانت(
و يا هر مطالبات و تضامين ديگر بازارياب از شركت برداشت نموده و نﺴبت به خﺴاراتي كه از محل هاي مﺬكور
جبران نگردد به ساير اموال و تضامين بازارياب مراجعه نمايد.
 -٧-٣بازارياب متعهد به رعايت كليه قوانين و مقررات ابﻼغي شركت و شرايط و ضوابط منتشره بر روي تارنماي
شركت به نشاني  www.adibavers.irمي باشد .در صورت نقض قوانين و مقررات توسط بازارياب ،موضوع
راسا بوسيله مديرعامل شركت مورد رسيدگي و اتخاذ تصميم قرار گيرد يا به تشخيص مديرعامل شركت در كميته
نظارت شركت كه اعضاي آن را مديرعامل شركت تعيين مي نمايد مطرح و در صورت احراز تخلف بازارياب حﺴب
تشخيص مديرعامل شركت يا راي كميته نظارت شركت ،بازارياب متعهد به تمكين از تصميم مديرعامل يا رأي
صادره از سوي كميته نظارت شركت خواهد بود .تصميم مديرعامل شركت يا راي كميته نظارت شركت ممكن
است به حﺬف جايگاه و لغو قرارداد ،تعليق فعاليت ،اخطار كتبي  ،كﺴر و يا ضبط همه مطالبات و كارمزد فروش
بازارياب به عنوان وجه التزام تخلف از شرط يا عدم واريز كارمزد فروش )پورسانت( و يا پاداش و ...تا  ١٨ماه و
يا هر تصميم و راي مقتضي ديگر منجر گردد و از اين جهت ،بازارياب حق هيچ گونه ادعا و اعتراضي را ندارد.
مواردي كه تصميم گيري يا رسيدگي و صدور راي در مورد آن حﺴب دستورالعمل انضباطي شركت  ،در صﻼحيت
مديرعامل و كميته نظارت شركت است از صﻼحيت داور موضوع ماده  ٩اين قرارداد خارج مي باشد )شرايط و
جزييات ان مي بايﺴت در ايين نامه انضباطي شركت يا به طور جداگانه به بازارياب ابﻼغ شود(

ﻣاده  ( ٨بازپس گيري :
به استناد بند ط ماده ٧ايين نامه اجرايي تبصره ماده ٨٧قانون نظام صنفي كه اشعار مي دارد" درصورت فﺴخ
قرارداد بازارياب ،باز پس گرفتن محصوﻻت فروخته شده )حداكثر طي  ١٢ماه منتهي به تاريخ فﺴخ قرارداد( كه
قابل فروش مجدد است واسترداد مبلﻎ دريافتي كاﻻي مرجوعي منهاي هزينه ارسال و باز پس فرستادن كاﻻ و
سود خرده فروشي تعلق گرفته شده به بازارياب از قيمت براي مصرف كننده وماليات غير قابل استرداد.
تبصره :شركت بازاريابي شبكه اي مي تواند كميﺴيون پرداخت شده در ازاء فروش كاﻻي مرجوعي را از
كميﺴيون بعدي بازاريابان سطوح باﻻتر كﺴر نمايد.
بازارياب در صورت انصراف از خريد مي بايﺴت ظرف يك هفته از تاريخ ثبت سفارش نﺴبت به اعﻼم
انصراف خويﺶ با پركردن فرم مرجوعي كاﻻ و ارسال ان به دفتر مركزي شركت اقدام نمايد.با انقضاي اين مهلت
فرصتي براي بازپس گيري كاﻻها براي بازارياب وجود نخواهد داشت و هيچگونه اعتراضي از سوي بازارياب نيز
پﺬيرفته نخواهد شد.
ليﺴت كاﻻهاي غير قابل استرداد در صفحه رسمي سايت متعلق به اين شركت اعﻼم خواهد شد و بازاريابان
پيﺶ از خريد مي بايﺴت نﺴبت به اطﻼع از ان قوانين و مقررات اقدام نمايندو عﺬر عدم اطﻼع به هيچ عنوان از
سوي بازاريابان پﺬيرفته نخواهد شد.
ﻣاده  ( ٩شيوه حل اختﻼف :
»كليه اختﻼفات و دعاوي ناشي از اين قرارداد و يا راجﻊ به آن از جمله انعقاد ،اعتبار ،فﺴخ ،نقض ،تفﺴير يا اجراي
آن با اختيار صلح و سازش به كميته انضباطي وبازرسي شركت ارجاع مي گردد كه مطابق با مقررات و قواعد و
نيز راي اكثريت اعضا به صورت قطعي و ﻻزم اﻻجراء حل و فصل گردد .كميته انضباطي وبازرسي شركت عﻼوه
بر مقررات حاكم ،عرف تجاري و رويه داوري ذيربط را نيز مراعات خواهد )خواهند( نمود .شرط داوري حاضر ،موافقتنامه
اي مﺴتقل از قرارداد اصلي ،تلقي ميشود و در هر حال ،ﻻزم اﻻجراء است«.

ﻣاده  ( ١٠تعﺪاد نسخ قرارداد :
اين قرارداد در  ١٠ماده دو نﺴخه متحدالمتن و داراي اعتبار واحد ،در شهرستان تهران و در محل اقامتگاه قانوني
شركت منعقد و پس از امضاء بين طرفين مبادله گرديد و مفاد آن از تاريخ انعقاد قرارداد )از طريق سايت و يا كتباً
براي طرفين ﻻزم اﻻجراء مي باشد .

ﻣهر و اﻣﻀاء شركت

اﻣﻀاء و اثر انگشت بازارياب

