
  بسمھ تعالی
  از زمان ثبت نام وتایید سایت: تاریخ

  فرم قرارداد بازاریاب

  

  .قت مطالعھ و در پایان در صورت توافق با درج تیک تایید نمایید لطفا فرم فوق را بھ د

  .بوده و ملزم بھ رعایت آن طبق قوانین سایت خواھید بود مفاد قراردادبھ منزلھ قبول تمامی  درسایت درج تیک

  

  .مشغول بھ فعالیت باشد بازار یاب متعھد می شود کھ بھ مدت  یک سال از زمان ثبت نام در امر بازاریابی - ١ماده 

و  كھ درحفظ آن دقت كافی كنید ازاریابی میدھدکد مخصوص بدر ھنگام ثبت نام سیستم بھ ھر بازاریاب  -٢ماده 
  .می تواند فعالیت کند ،نماینده فقط در حوزه مشخصمیکند و و شھر خود را مشخص  استان ،بازاریاب

سایت طوری برنامھ ریزی شده كھ شما خارج ازمحدوده تحت پوشش خود و نماینده نمی توانید آگھی ثبت  - ١تبصره 
  .كنید

مالك پرداخت پورسانت خواھد فقط كد سیستمی مربوط بھ بازاریاب بازاریاب میباشد و  توسطثبت ھر آگھی  -٣ماده 
  .بود

نرم افزار فوق ، شخص بازاریاب مسئول بوده و ازسوء استفاده ھرگونھ از مشتری و یا  ھروجھیگرفتن  -۴ماده 
  .باید پاسخگو باشد

واریز و سایت ھیچ گونھ و شماره حساب ھای داده شده پورسانت ھر بازاریاب از طریق سیستم بانکداری  - ۵ماده 
رفت وامری شخصی یو ھمکاری با نماینده را نخواھد پذمسئولیتی در قبال بازاریابی خارج از شرایط و قوانین سایت 

  .تلقی خواھد شد

عدم درج صحیح شماره حساب و موارد خواستھ شده مستقیما بعھده شما می باشد وھیچ مسئولیتی را  - ٢تبصره
  .آگھی موبایل نمی پذیرد

در از ا نموده و ر یفی و وافبازاریاب تعھد میکند کھ در امانت داری مشخصات دریافتی از مشتری سعی  کا -۶ماده 
  .جدا خوداری نمایداختیار گذاشتن آن بھ دیگران 

ھر گونھ شکایت از نحوه عملکرد بازاریاب و یا سوء استفاده موجب بستھ شدن پنل بازاریاب شده و از  - ٧ماده 
  .واریز وجھ بھ حساب بازاریاب خودداری خواھد شد 

اطالعات وارد شده بھ ھنگام ثبت نام را درست و کامل ثبت کرده وعواقب بازاریاب متعھد میشود کھ تمامی  -٨ماده 
  .اطالعات نادرست مربوط بھ وی میباشد

عدم  بھ اختیار ایشان بوده و اززمان انصراف و اعالمھرگونھ انصراف از ھمکاری از سوی بازاریاب  - ٩ماده 
  .د آمدجلوگیری بعمل خواھ نوجھ پورسانت بھ حساب ایشا ھمکاری از واریز



یصالح بوده پس از انصراف ھرگونھ شکایتی را پاسخگو درمراجع ذماه ٣بازاریاب متعھد می شود کھ تا  - ١٠ماده 
یصالح قرارداد قابل پیگیری و پیگرد درمراجع ذ محسوب شده و طبق این محرزبودن اشتباھاتو عدم پاسخگویی 

  .مدیریت سایت محفوظ خواھد بود و برای نماینده

و نماینده با توجھ بھ  .از سھم کارکرد نماینده می باشد درصد....  قراردادبازاریابی بازای ھرحق  – ١١ماده 
  .با توافق طرفین مشخص خواھد كرد ،درصد را ،اختیارات خود

و كد بازاریاب را وارد كند ریاب تمدید قرارداد داشتھ باشد تا مادامی کھ مشتری معرفی شده از سوی بازا - ١٢ماده 
  . خواھد شد نت بھ حساب بازاریاب واریزپورسا

ازطریق ویرایش  مراتب را، بھ محض تغییر مکان آدرس و شماره تماس  ، بازاریاب متعھد می شود -١٣ماده 
در صورت مشاھده .  اطالع دھدبھ اطالع نماینده یا مدیریت و پشتیبانی سایت  اطالعات در پروفایل تصحیح كرده و

  .  واھد داشتوحق ھیچگونھ اعتراضی را نخ ستھ شدن فعالیت بازاریاب خواھد بودعدم صحت آدرس منجر بھ بو

ن کم و کاست و با گرفتن امضاء درذیل مشتری را بدوزبازاریاب موظف است تمامی اطالعات دریافتی ا -١۴ماده 
  . صحت آن را کامل کرده و تحویل نمایندگی بدھد  وارائھ رسید پرداخت سوی مشتریفرم از

  .آگھی موبایل می تواند بستھ بھ شرایط احتمالی مفاد قرارداد را با اطالع رسانی قبلی كم یا اضافھ نماید -١۵

این قرارداد را بصورت یكطرفھ باطل شده تلقی ....تمامی موارد فورس ماژور و حوادث طبیعی از قبیل زلزلھ و -١۶
  .ده خواھد شدادامھ ھمكاری دا. و در صورتیكھ شرایط جھت ھمكاری مناسب بود

ھر گونھ قعطی سایت بھ ھر دلیلی از شخصی تا اداری و طرح شكایت و یا سروری ھیچ مسئولیتی را متوجھ  -١٧
  .آگھی موبایل نكرده و نمی كند

 و صحت و سالمت جسم و روان قبول داربازاریاب تمامی مفاد مندرج را بصورت کامل مطالعھ و در  – ١٨ماده 
  . پس از پایان ثبت نام بوده و تایید می نماید  متعھد بھ تمامی مفاد آن

بھ تایید بازاریاب رسیده ودرصورت ھرگونھ مغایرتی ازسوی صفحھ  ٢و  و دو تبصره ماده  ١٨این قرارداد در 
  . مدیریت سایت قابل پیگیری در مراجع ذیصالح خواھد بود نماینده و

  با تشكر

 مدیریت سایت آگھی موبایل


