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1شماره قرارداد:   

 فاقد پیوست و قلم خوردگی

 رکاو  کسب فضای دبهبو ،فرینیرآکا توسعه  ،کوچک یدقتصاا بنگاههایاز  حمایت  جهتدر  دخو سالتر ستایدر را  حاضر  اردادقر

  یلذ دمفاو   نیت حسنو   کمشتر   تعامل س ساابر  ،مدنی نقانو 219و  10 ادمو مطابق و حمایت از کسب و کارهای ایرانی  یز مجا

: ددمیگر  منعقد طرفین بین  

به نشانی:  2560340089 شماره ملیبا به نمایندگی از فروشگاه اینترنتی سالیکا  صادق کریمی کوچی محمد یبین آقا این قرارداد

خانم /    /یآقا ،می شود و از طرف دیگرنامیده  »«سالیکاکه از این پس  کوچه شکوفهسروستان، خیابان امام حسین، استان فارس، 

.............................و  .................................... .................. با شماره ثبت/ شماره ملی............................. شرکت یا موسسه ..........

............ و ........... .و کدپستی...................................... و شماره تماس................  ................ ....................................….… نشانی:

. منعقد می گرددنامیده می شود،  که از این پس «فروشنده».....نشانی الکترونیکی.............................................   

دهد و تا   عطالا سالیکا به کتباً را  تبامر   ،اتتغییراز  پیش ده روز   قلاحد  میبایست ،هدد تغییررا  دخو  نشانی هشندوفر تیکهرصودر 

   آن زمان، نشانی سابق واجد اعتبار است.

 (1) تعاریف 

 ندا هنشد  تعریف ینجادر ا  که تصطالحاا  سایر ،هستند اردادقر یندر ا  منتسب معنای  یدارا ، حاضر اردادقر در  هشد نگ رپر تصطالحاا

مندرج در پنل   و امکاناتها  شامل قابلیتکه  هستندو قوانین و مقررات فروش در سالیکا  یر همکا  یطاشردر  منتسب معنای یدارا

  به عنوان فروشنده ثبت الیکادر س مینماید تاييدو  رظهاا هشندوفراست.  سالیکا دات آی آرنشانی اختصاصی فروشنده در سایت به 

 باو  دهکر لقبوو  مشاهده، بررسیرا  ختصاصی ا  پنلدر   رجمند امکاناتو  قابلیت ها  کلیهو  می باشد هددارای پنل ثبت شنام کرده و 

 دهنمو امقدا  حاضر  اردادقر مضایا  به نسبت  اردادقر   یندر ا رج مند  ات تعهدو  دخو  ختصاصیا  پنلدر   رمذکو موارداز  گاهی و آ  علم

 است. 

 (2) موضوع قرارداد 

پی  ینترنتیا  هگادادن در  ارقر رختیادر ا  طریقاز    ارانخرید  به هشندو فر  کاالهایو  تمحصوال  وشفردر  گری  سطهاز وا ستا رتعبا

مطابق شرایط   پلتفرم سالیکا نمایش محصوالت فروشنده درو  اختصاصی فروشندگیبرای تسویه حساب) و پنل   فقط برای(  پینگ

 همکاری ( که جزء الینفک قرارداد حاضر است). 

مدت قرارداد )  3(   

. این قرارداد در پایان مدت، برای مدت مشابه، بصورت خود باشد ماه بعد (بصورت یک ساله) می 12  تا  امضای قرارداد فعلی یخر تااز  

 طرفیناز    هریک ینکها  مگر ،است رفتهیرا پذقرارداد  دیتمد ،خود تیکننده با ادامه فعال نیتامفروشنده/و   به خود تمدید خواهد شد

 هیاگو رعتباا معد رتصودر مدت، عدم تمایل خود را نسبت به تمدید، به طرف دیگر اعالم نماید.   ءنقضااز ا قبل  هفته یک قل احد

  های ختدا پر سالیکا تشخیص   بهو  شتهاندرا  پنل طریقاز  وشفر نمکاا هشندوفرو  نخواهد شد تمدید اردادقر ،  ودهفزارزش ا

. شد هداخو  متوقف هشندوفر  

  سالیکا  پلتفرمدر   یکیالکترون  ندیقرارداد وفق فرآ ن یا ۱۳۸۲مصوب  رانیا  کیبه استناد مواد فصل چهارم قانون تجارت الکترونالف) -3

و در   لیمیدر ا نکیثبت نام با ارسال ل  لیتکم  نیو همچنبعنوان فروشنده در هنگام ثبت نام  سالیکاشده در  ی معرف لی میا رش یبا پذ

توسط   سالیکاکننده و ورود آن در   نیتامفروشنده/شده در زمان ثبت نام توسط   یمعرف یبه شماره  امکیپ قیاز طر  از یصورت ن

. الزم االجراست نیطرف یو براو نیازی به تشریفات کاغذی و امضا و امثالهم ندارد  داشته یحکم انعقاد قرارداد رسم   شان،یا  

تعهدات و شرایط همکاری )  4(   

 حدوا  تأييدو   یاردادقر  تمطالباو  ها هزینه  ن،کمیسیو کسراز  پسو   یر همکا یطا شر  حشر  به ،کاال وشفراز  ناشی هجوو الف) -4

پی پینگ واریز می شود. الزم به ذکر  وبسایت پس از پرداخت موفق و تکمیل خرید مشتری، به حساب فروشنده در  ،سالیکا  مالی
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نام و افتتاح حساب در وبسایت پی پینگ بر عهده فروشنده بوده و در نهایت، فروشنده میبایست نام کاربری حساب  ثبت   است که

خود وارد نماید تا تسویه حساب به ازای هر محصول، بصورت  پی پینگ خود را در پنل اختصاصی فروشندگی مربوط به اکانت 

ریز شود. پی پینگ وی وابه حساب خودکار   

  به اتمستندو  ارکمد ،کاال ی ودهفزا  و ارزش  مددرآ بر تمالیا جمله از   هشندوفر مالیاتیو  قانونی تکالیف  صخصودر  ب) سالیکا-4

 راتمقر لمشمو تیکه رصودر  هشندو فرو  اردند مسئولیت و تعهدی ، نماید ولمبذرا   مقتضی تمااقدا  د،خو به طمربو مالیاتی زهحو

و  گرفته نظررا در  ودهفزا  ارزش بر تمالیا ،مشتری توسط ختداپر  قابل  مبلغ معالدر ا ست ا متعهد ،باشد ودهفزارزش ا بر تمالیا

 محق سالیکا ه،شندوفر يسواز  مالياتيو  قانونی ات تعهداز  يك  هر عايتر معد رتصودر   ئهو ارا مالیاتی  اتتعهد منجاا به  نسبت

  به ز نيا دونرأسًا و ب وي تضامین  يا هشندوفر تمطالبا محلاز   ،دخو  تشخیص   حسب ربرا  دخو  بهوارده  راتخساباشد که  می

.نماید لصوو  قانوني جع امر   به جعها مر  

 باو  نماید انجبررا  سالیکا بهوارده   راتخسا  باید هشندوفر ،یر همکا یطاشر در  رجمند اتتعهداز   هریکاز  تخلف  رتصودر پ) -4

  تشخیص   به ندامیتو سالیکا ،یر همکا  یطاشر دمفا عایتر معدو  تخلف گونه هر وز بر رتصودر  که  دمیپذیر حاضر  اردادقر مضایا

. نماييد امقدا پنل  قطع به نسبت ساً أر دخو  

و مقاالت آموزشی  دخو) پنل فروشندگی (  سنتر سلر پنلروز  هر ات،تغییر هرگونهاز  گاهیآ  جهت  می شود تا متعهد هشندوفرت) -4

  مملز هشندوفرو  شتهاند اتتغییر از    هشندو فر گاهیآ  معد  عایاد به نسبت  مسئولیتی هیچگونه سالیکاو  کند همشاهدرا فروشندگان 

 هشندوفر به اعالن و اطالعیه طریقاز   تبا مر ،ها جریمهو  ها هزینه در  تغییر هرگونه  معالا رتصو. در  ستا  اتتغییراز    تبعیت به

  معالو ا  گاهی از آ   پس هشندوفر. شد  هداخو لساار پنل در  رجمند نشانی به هشندوفر نیکولکترا پست  طریقاز   نهمزما ه،شد معالا

 دمفاو  هشد تلقی  اردادقر لحاقیها  منزله به  پنلدر   هشندوفر فقتامو معال. اباشد می پنل  بهورود  به ز مجا   اتتغییر به  نسبت فقتامو

 اردادقر و  هشد قطع  پنل به  یو سترسید ه،شندوفر  سویاز  فقتامو معد معالا رتصو. در باشد می عالتباا زم ال هشندوفر یا برآن 

. شد  هداخو فسخ  یر همکا  

  دخو یا بر ثالث  صشخاا  بهرا   یر همکا یط ا شرو  اردادقر یناز ا  ناشی دخو  اتتعهدو  قحقو یار گذو وا لنتقاا حق ث) سالیکا-4

. داردمی   ظمحفو  

  توسط  ها بالغیهو ا ها طالعیها  همچنینو  ات تغییر ینو ا   شتهدا مانیز   هررا در  »یر همکا یطاشر عهدات و ت « تغییر حق ج) سالیکا-4

  تمامی  هستند  متعهد  »نشندگاوفر«.  باشد می »هشندوفر« به  غبالا ی  منزله  به که دشو می معالا هشندوفر ختصاصیا  پنلدر  سالیکا

  رطو به  اتتغییر.  نمایند عمل آن  طبقو  دهنمو مطالعه قتد بارا  شگاه اینترنتی سالیکافروت مندرج در مقاال، اخبار و ها طالعیها

 بمحسو یر همکا یط ا شر تعهدات و و  اردادقر   ینا  لحاقیهو ا صالحیها  ی  منزله بهو  گرفته ارقر  هشندو فر ختصاصیا  پنل یرو رکادخو

.باشد  نمی غ بالو ا مضاا  جهت یگرید  تتشریفا  هیچگونه به ز نیاو  باشد می  هشدروز  به  راتمقر عایتر به متعهد »هشندوفر«و  هشد  

قرارداد خاتمه  )  5(   

، بادارداقر است فسخهفته قبل از درخو 2حداقل  ،مقابل فطر شکستگیور یا لنحالا رتصودر  نداميتو   طرفيناز   يک الف) هر -5  

ر انحالل یا ورشکستگی، مراتب را اعالم نماید. یا مرکز ذی صالح مبنی ب  و یا مدرک معتبر از مرجع گواهی نشان دادن نامه،  

  یر فو قطع  ضمن  ف،ختالا  فصلو   حل   مرجع به جعهامر   به ز نیا ون بدو  دخو تشخیص  به بنا ،یرز  اردمودر  ندا میتو ب) سالیکا-5

 سویاز   املتزا  هجوو و راتخسا مطالبهاز  مانع  ،یر همکا اردادقر فسخ. نماید فسخ راً فورا  یر همکا اردادقر ،پنل به  هشندوفر سترسید

. باشد نمی سالیکا  

 نیکیولکترا  کتبی رخطاا  یخر تاروز از   10 تمد فظرآن  فع ر معدو  یر همکا یطاشر  مطابق هشندوفر اتتعهد نقض رتصودرمورد اول: 

پنل در   

سالیکا و    نکنار کااز   هریک به وع نامشر دپیشنها  هرگونه ئهارا یا  اغوا ،تطمیع دصددر   هشندوفر دشو مشخص  که تیرصودرمورد دوم: 

است.  همدآ بر مشتریان سالیکا  

هشندوفر سویاز  ثالث شخص  به اردادقر یار گذوامورد سوم:   

  به ز نیا ونبدو  رأساً  ،مقابل فطر با یر همکا  مهادا  به تمایل معد رتصودر  ،نداتو می سالیکا ق،فودر  رمذکو اردمو  بر وهعالپ)  -5

  هرگونه ون بدرا  هشندوفر با دخو یاردادقر   بطهرا ،پنل ی ر فو قطع، ضمن یر همکا  اردادقر تمد لطودر  فختالا  حل  مرجع  به جعها مر
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 دارد حق سالیکا که هدنمو ارقر و ا معالا  هشندوفر ارد،مو ین. در ا کند  فسخ ان،عنو  هر  تحت  راتخسا  ختداپر صخصودر مسئولیت

.باشد نمی هشندوفر سوی از  عااد قابل  ان،عنو هر تحت تیراخساو  دهنمو عمل  دخو صالحدید طبق  

 

  نیدر ارتباط با موضوع ا  ،یو کتب یاعم از شفاه ن،یشیبوده و توافقات و اظهارات پ نیتوافقات طرف هی قرارداد حاضر متضمن کلت) -5

د به خود را ملزم و متعهّ  ،فروشنده با ثبت نام در پلتفرم فروشگاهی سالیکاو  انعقاد، فاقد هرگونه اثر خواهد بود  خی قرارداد از تار 

. رعایت اجرای کامل و تمام مفاد آن می دانند  

 

 

) نسخه های قرارداد 6(   

با ثبت نام در پلتفرم فروشگاهی  .......................... در تاریخ فروشنده   و استبه زبان فارسی تنظیم گردیده  و ماده 6این قرارداد در   

می دانند. د و ملزم به اجرای کلیه مفاد آن  خود را متعهّ سالیکا،   

 

نمایندگان فروشنده                                                              نماینده سالیکا                                                          

آقای/خانم/شرکت.........                                                                    آقای محمدصادق کریمی کوچی             


