قوانین و مقررات
مستلزمات
این توافقنامه ما بین شرکت میراث نفیس دستها(سهامی خاص) و خریداران کاالهایی که از این پس بازاریاب نامیده می شووند
منعقد می گردد .بنابراین توافقنامه ،کلیه حقوق و تعهدات طرفین تابع شرایط اعالم شده به شرح ذیل مطرح می گردد:

-1تعاریف:
توافقنامه:

شرایط کامل ،که توسط شرکت میراث نفیس دستها(سهامی خاص) به بازاریابان ارائه می شود و یا بعودا از طریو

سایت اینترنتی شرکت اعالم می گردد.

شرکت:

منظور شرکت میراث نفیس دستها (سهامی خاص) به شماره ثبت  111114است که درایران/تهران به ثبت رسویده

و نوع فعالیتش توزیع انواع کاالهای آرایشی و بهداشتی از طری بازاریابی شبکه ای بواسطه پایگاه اینترنتی شرکت که با مجووز
از وزارت صنعت ،معدن و تجارت می باشد.

کمیته نظارت:

کمیته ای است ناظر بر مراحل صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکت بازاریابی شبکه ای که متشکل از نماینود

گان وزارت اطالعات ،وزارت"صنعت ،معدن و تجارت "نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و دادستانی کل کشور.

فرمول محاسباتی ح العمل

ها :منظور فرمول های محاسباتی است که بور اسوا

آن شورکت بازاریوابی شوبکه ای

میراث نفیس دست ها  ،در قبال فروش کاالهای شرکت توسط شخص بازاریاب یا بازاریابان تحت حمایت وی ،ح الزحمه شان
را محاسبه و به آنها پرداخت می کند.
مشتری :هر شخصی که کاالی شرکت را به هدف غیر تجاری و صرفأ جهت مصرف خریداری می کند.
بازاریاب :هر شخص حقیقی که به دور از یک مکان ثابت تجاری از طری فروش کاال به مصرف کننوده نهوائی یوا حمایوت و
تشوی شبکه فروش خود  ،موجب گسترش فروش کاالی شرکت شود.

بازاریابان تحت

حمایت :بازاریابان دیگری که یک بازاریاب معرفی می کنود و تحوت حمایوت و سرپرسوتی وی هسوتند.

تعداد مراحل (سطوح) جذب بازاریاب تحت حمایت در شرکت میراث نفیس دستها محدود بوده و برای هر بازاریاب حوداکرر توا
 7مرحله (سطح) می باشد.

شماره

شناسایی :شماره شناسائی بازاریاب ،کد منحصر بفردی است که به منظور شناسائی کلیه ارتباطوات کواری و موالی

وی با شرکت در هنگام ثبت نام به او تعل می گیرد.

دوره محاسباتی

شرکت :منظور مدت زمانی است که بر اسا

آن شرکت ،در قبال فروش کاال توسط شخص بازاریاب یا

بازاریابان تحت حمایت وی  ،ح العمل شان را محاسبه و به آنها پرداخت می کند. .

فرم ثبت

نام :منظور فرمی است که توسط بازاریاب یا مشتری در پایگاه اینترنتیی شرکت تکمیل می گردد.

کاال :عبارت است از یک یا چند گروه کاالیی قابل عرضه توسط شرکت بازاریابی شبکه ای میراث نفیس دست ها که به وسیله
دبیرخانه کمیته نظارت تعیین و اعالم گردیده است.
معرف :بازاریابی که مشتری یا بازاریابان جدید را به منظور خرید کاال یا همکاری در فروش کاال به شرکت معرفی می نماید.

فرم

قرارداد :منظور فرم قرارداد بین شرکت بازاریابی شبکه ای میراث نفیس دست ها و بازاریابان می باشد که توسط کمیته

نطارت بر فعالیت بازاریابی شبکه ای تهیه و تنطیم شده است.

-1شرایط بازاریابی:
الف :دارا بودن سن قانونی(حداقل  14سال)
ب :تعهد به عدم بازاریابی در شرکتهای دیگر بعد از تکمیل فرم بازاریابی در این شرکت.
ج:عدم فعالیت بعنوان کارمند در شرکت.
د :تابعیت از قوانین جمهوری اسالمی ایران

تذکر :درصورت عدم رعایت هریک از موارد باالشرکت به صورت یکطرفه اقدام به فسخ قرارداد می نماید.

 -3حقوق و مقررات مربوط به بازایاب:
* بازاریاب ح دارد نسبت به انجام تبلیغات حرفه ای و ارائه خدمات مشواوره بورای شورکت بوه منظوور معرفوی و شناسواندن
محصوالت شرکت ،فعالیت نماید و به جذب افراد عالقمند به منظور ارتقاء فروش و سود دهی شرکت مبادرت نماید.
* هر بازاریاب به صورت مستقل و پاره وقت در شرکت بازاریابی می نماید وکارمند شرکت محسوب نمی گردد ،بنابراین شوامل
دریافت حقوق ثابت ،بیمه اجباری ،بیمه بیکاری ،پاداش ،عیدی  ،سنوات و ح اوالد نمی گردد.
* برای بازاریاب هیچگونه محدودیت جغرافیایی بابت فعالیت و معرفی محصوالت شرکت وجود ندارد ،مگر آنکه شرکت شورایط
خاصی بابت فروش محصوالت در مکانی را اعالم نماید.
* بازاریاب فقط ح معرفی محصوالت شرکت را دارد و می تواند افراد را به خرید آنها توصیه نمایود (نوه اجبوار) و درنتیجوه از
پورسانت و پاداش طب فرمول محاسباتی شرکت بهره مند گردد.
* بازاریاب هیچگونه ح وکالتی از جانب شرکت ندارد .یعنی حقی در رابطه با مذاکرات و بستن قراردادها به نمایندگی ازطرف
شرکت را ندارد .او باید فقط خود را به عنوان بازاریاب فعال شرکت معرفی نماید.

* هر بازاریابی که فردی را بعنوان بازاریاب جدید به شرکت معرفی می کند موظف است که با صداقت و حسن نیوت تموام٬بوه
همکاری با بازاریاب جدید بپردازد تا از موفقیت وی در این زمینه اطمینان حاصل نماید.
* هیچ بازاریابی نمی تواند از میزان ح العمل خود به عنوان دلیل موفقیتش جهت حصول اطمینان دیگران استفاده کند وح
نشان دادن درآمدهای خود به دیگران را جهت تشوی و ترغیب ندارد .در غیراین صورت ضرر و زیان حاصل ازاین خطا برعهوده
وی می باشد .همچنین معرف ح وعده دادن سودهای کالن بدون فعالیت شخصی بازاریواب جدیود را نودارد ( .میوزان کسوب
پورسانت های هر شخص به میزان فروش محصوالت شرکت از طری او بستگی دارد).
* بکار بردن عناوین مستعار و غیر حقیقی و ناقص برای شرکت  ،از سوی بازاریاب ممنوع می باشد.
* هیچ شخص حقیقی نمیتواند با عنوان نام مستعار در شرکت فعالیت کند.
* هر بازاریاب می تواند تنها یک کد شناسه در اختیار داشته باشد.
* در صورتی که بازاریاب شرکت ،بازاریاب جدیدی را سهوا یا عمدا درشاخص فروش غیر از مکان اصلی قورار دهود تغییرمحول
امکان پذیرنمی باشد.
* جهت دسترسی به دفتر کار شخصی ،برای هر بازاریاب رمزعبوری با انتخاب بازاریاب بوسویله شورکت ثبوت موی گوردد ،کوه
حفاظت آن برعهده خود بازاریاب می باشد.
* هر بازاریاب می بایست از بازاریابان تحت مدیریت خود حمایت و پشتیبانی ( از نظر آموزشی) نماید و آموزش و همکواری بوا
آنها را به منظور اطمینان ازعملکرد صحیحشان برعهده گیرد.
* بازاریاب شخصا" موظف به پرداخت مالیات تمامی در آمدهای خود در کشور متبوع خویش می باشد .و پرداخت آن برعهوده
شرکت نیست.
* بازاریاب باید همیشه نسبت به شرکت وفادار بماند و نباید اطالعاتی را بر ضد شرکت چه شفاهی و چه کتبوی منتشور کنود.
اوباید مدیران این شرکت راهمیشه محترم بشمارد ،در صورت وجود هرگونه هتک حرمت و افتورا از جانوب وی  ،او ازفعالیوت و
ادامه توافقنامه اخراج شده و توافقنامه پایان یافته تلقی می گردد.
*بازاریاب موظف است تا اطالعات شخصی ( نام ،نام خانوادگی ،آدر  ،کدپستی و  )...خود را هنگام ثبت نام چوک نمایود توا از
بروزهرگونه خطای احتمالی جلوگیری شود .در صورت بروز خطا کلیه موارد متوجه معرف و بازاریاب جدید خواهد بود.
* تمامی بازاریابان موظف به حفظ و نگهداری اطالعات پایگاه اینترنتی شرکت می باشند .چنانچه بازاریواب سوعی دررسووا یوا
دخالت در پایگاه اطالعاتی یا هر بخشی از سیستم کامپیوتری شرکت (سخت افزار یا نرم افزار ) یا در ایون زمینوه نمایود ،حو
بازاریابی وی بدون در نظرگرفتن اختیاراتش فورا" لغو و بایستی تمامی خسارات شرکت در این رابطه را متقبل گردد.
* بازاریاب بایستی یک نسخه از فرم قرارداد را در اختیار بازاریاب جدید قرار داده و پوس از اماواء معورف بوه عنووان شواهد و
متقاضی به عنوان بازاریاب ،آن را در اختیار شرکت قرار دهد ،در غیر اینصورت ظرف مدت  33روز کاری کود شناسوه بازاریواب
جدید معل خواهد شد.

در صورت عدم رعایت هر یک از بند های مذکور ،شرکت مح است تا به صوورت یوک جانبوه قورارداد را بوا
بازاریاب خاطی فسخ نماید.

 -1ح العمل ها
شرایط دریافت ح العمل:
*

بازاریاب بایستی متعهد به قراردادها ,طرح بازاریابی و قوانین شرکت باشد .تا زمانی که بازاریواب مشوروط بوه دریافوت حو

العمل طب طرح بازاریابی است ,شرکت موظف به پرداخت آنها به وی طب همان طرح می باشد .این ح العمول هوا فقوط در
قبال فروش کاالی شرکت به بازاریاب پرداخت میگردد .هرگونه مالیات بر در آمد که توسوط نهواد هوای ذیوربط دولتوی تعیوین
گردد از پورسانت های پرداختی کسر میگردد.

دوره محاسبه و پرداخت ح العمل:
* دوره محاسبه ح العمل به معنای زمانی است ,که در پایان آن ح العمل ها ی مربوط برای بازاریاب محاسوبه شوده و دوره
پرداخت ح العمل حداکرر تا پایان هفت روز اول کاری در هر ماه می باشد ،بطوری کوه شورکت موی بایسوت بوا بازاریواب در
خصوص ح ال عمل های ماه قبل تسویه کامل انجام دهد و در مدت مذکور مبالغ را به حساب بوانکی شخصوی بازاریواب واریوز
نماید .همه پرداخت ها و دریافت ها از طری حساب های بانکی در بانک های پاسارگاد و ملت و هر گونه گزارش مالی موخر بور
انجام عملیات بانکی و با درج کد رهگیری تراکنش در سیستم بانکی کشور انجام می گیرد.

شرح فرآیند و روش بازاریابی:
* هر شخص(حقوقی/حقیقی) می تواند به اختیارازطری پایگاه اینترنتی شرکت به صوورت رایگوان ثبوت نوام کورده و بعنووان
بازاریاب در شرکت شروع به فعالیوت نمایود .اینگونوه بازاریواب بوا عنووان عاملیوت فوروش درشورکت معرفوی موی گوردد .لوذا

دارای شرایط دریافت پورسانت

می باشد.

-5ابطال و یا تعلی جایگاه بازاریاب:
*هر بازاریاب ،می بایست در مدت زمان  33روز کاالی شرکت را به میزان  133,333تومان بفروش رسواند ،درغیور اینصوورت
قانون بهم فشردگی برای وی اجراء می گردد (پورسانت های سطوح و پاداش های مشارکتی به بازاریاب تعل نمی گیرد).

*

اگر بازاریابی نتواند ظرف مدت  365روز (مدت قرارداد سال اول) کاالی شرکت را به میزان  133,333تومان بفروشد درایون

صورت قرارداد بازاریابی وی فسخ می گردد.

*بازاریاب می تواند داوطلبانه تقاضای فسخ قرارداد و اتمام ادامه همکاری بوا شورکت را داشوته باشود کوه ایون تقاضوا ازطریو
بخش "قطع همکاری با شرکت" از دفتر کار بازاریاب امکان پذیر می باشود .در صوورتی کوه از تواریخ ثبوت نوام بازاریواب 63
روزگذشته باشد ،قطع همکاری بازاریاب با شرکت در همانروز تائید موی گوردد و اگور ازتواریخ ثبوت نوام بازاریواب بویش از 63
روزگذشته باشد ،قطع همکاری وی پس از  15روز از سوی وزارت بازرگانی تائید میگردد.

*

بازاریابی که قرارداد خود را فسخ می کند یا قطع همکاری با شرکت میزند ،به مدت یک سوال نموی توانود در ایون شورکت

مجددا ثبت نام کند.
* هربازاریاب به علت عدم رعایت قرارداد ،تخطی درقوانین ومقررات و طرح بازاریابی یا هرگونه مودار

مبنوی برانجوام تخلوف،

توسط شرکت کد بازاریابی وی معل نگاه داشته شده یا لغو می شود که در این صورت شرکت با ارسال یادداشتی وی را ازایون
تصمیم آگاه می سازد و تاریخ ودالیل تعلی یا لغو ح بازاریابی وی را اعالم خواهد کرد .امکان دارد عملکرد شورکت طوی دوره
تعلی یا پس از زمان لغو بازاریاب شامل این موارد گردد . :

)1

جلوگیری از پرداخت ح العمل به بازاریاب در این دوره.

 )1جلوگیری از خرید محصوالت شرکت.
 )3جلوگیری بازاریاب از معرفی بازاریابان جدید  ،ارتباط با سایر بازاریابان و شرکت در جلسات آنان.
 )1مسدود شدن کد شناسائی.
* در صورت تقاضای تجدید نظر ،شخص باید درخواست خود را کتبا ظرف مدت  15روز پس از تاریخ صدور حکوم تعلیو یوا
لغو بازاریاب به اطالع شرکت برساند .تا شرکت نسبت به کنسل کردن قطوع همکواری وی اقودام وبعود ازبررسوی درخواسوت ،
شرکت طی  15روز پس از دریافت درخواست نتیجه را به اطالع بازاریاب موی رسواند .درغیوراین صوورت تعلیو یوا لغوو حو
بازاریابی شخص قطعی محسوب می گردد .وشرکت با بازاریاب قطع همکاری می نماید.

-6عدم انتقال ح بازاریابی:
*

بازاریاب ح ندارد امتیاز خویش را به شخص دیگری فروخته ,واگذار یا منتقل نماید.

-7اطالعات:
*

نام شرکت ,آرم ,نام تجاری ,آرم تجاری ,بروشور ,کاتوالو ,,جوزوات آموزشوی ,منوابع ومتوون ,منوابع سومعی وبصوری و یوا

سایرمنابع تحت حمایت قانون مولف بوده و حقوق تولید و نشر و مالکیت آن برای شرکت محفوظ است.

*

بازاریاب نباید ویرایش هائی از این منابع را تولید یا منتشرنمایند .بدون دریافت موافقت کتبی از شرکت ،بازاریابان مجواز بوه

ضبط سمعی و بصری جلسات و کنفرانس های شرکت یا جلسات آموزشی نیستند.

* ارتباط کاری شرکت با کارگزاران ,سازندگان و تامین کنندگان محصول محرمانوه اسوت .بازاریواب نبایود بوه طوور مسوتقیم
یاغیرمستقیم تقاضای اطالعات از تامین کنندگان یا کارگزاران شرکت را نموده و با آنها ارتباطی داشته باشد ,مگر آنکه شورکت
ازکارگزار خواسته باشد که اطالعاتی در اختیار بازاریاب قرار دهند.

-4مصاحبه با رسانه ها و تبلیغ الکترونیکی
* بازاریاب مجاز به انجام مصاحبه رادیویی ,تلویزیونی ,روزنامه ای ,مجله ای یا برگزاری همایش عمومی جهت تبلیوغ شورکت و
محصوالت بدون دریافت موافقت قبلی و مجوز کتبی شرکت نمی باشد؛ کلیه درخواست های مرتبط بوا رسوانه هوا بایسوتی بوه
بخش روابط عمومی دفترمرکزی شرکت ارجاع گردد.
* بازاریابان مجاز به تبلیغ محصوالت ,طرح درآمد زائی یا استفاده از نام شرکت بر روی رسانه ها و ارتباطات الکترونیکی بر روی
اینتر نت و از طری وبال ,ها ,وب سایت ها و ...بدون دریافت مجوز کتبی بخش حقوقی شرکت نمی باشند .تخلف از این ماده,
تخلف از قوانین و مقررات شرکت به شمار آمده و منجر به حکم تعلی یا لغو فوری ح بازاریابی می گردد.

-9شرایط عمومی:
*

شرکت ح اص الح قوانین و مقررات ,قیمت ها و ارائه محصوالت را دارد و هر زمان که مناسب و الزم بداند با اعالم قبلی بوه

وزارت صنعت ،معدن و تجارت و تائید کمیته نظارت بر فعالیت بازاریابی شبکه ای و اعالم آن بر روی وب سوایت شورکت اجورا
می نماید .بطوری که تماما" در جهت بهبود و ترقی فعالیت بازاریابان باشد .این تغییرات با توجه به صوالح دیود اعاوای هیوات
مدیره شرکت و تائیدیه دبیرخانه نظارت بر فعالیت بازاریابی شبکه ای اعمال خواهد شد.

* مجبور کردن هر شخص برای عاویت و خرید از شرکت مطلقا ممنوع

است .لذا در صوورت آشوکار

شدن این مسئله شرکت نسبت به مسدو د کردن کد شناسه بازاریاب خاطی اقدام و ایشان را بوه مراجوع ذیصوالح معرفوی موی
نماید.
* بازاریاب ح ندارد هیچ گونه وجه نقدی را از عاملین فروش تحت حمایت خود درخواست نمایود یوا حسوابی غیور از حسواب
شرکت که بروی پایگاه اینترنتی شرکت درج شده برای واریز وجه محصول معرفی نماید .بدیهی است در صورت چنین تخلفوی
شرکت کد شناسه بازاریاب را مسدود و اقدامات قانونی علیه وی صورت می پذیرد و ایشان را بوه مراجوع ذیصوالح معرفوی موی
کند.
* خرید وفروش محصول توسط بازاریاب تنها یک معامله خرید و فروش محسوب می گردد و هیچگونوه سورمایه گوذاری تلقوی
نمی گردد.

*

بازاریاب موظف است در محیط شرکت با پوشش مطاب با قوانین جمهوری اسالمی ایوران ظاهرشوود و در صوورت تنواق ،

شرکت از حاور بازاریاب در محیط کاری ممانعت می کند.

* هر گونه فعالیت سیاسی و عدم رعایت قوانین جمهوری اسالمی ایران در شرکت ممنووع بووده و درصوورت مشواهده رعایوت
نکردن قوانین  ،کد شناسه بازاریاب مسدود و از حاور وی در شرکت و نمایندگی های شرکت  ،جلوگیری به عمل خواهد آمد.

 -13کاال و خدمات:
*شرکت جهت حمایت از حقوق بازاریابان و مصرف کننده طب ماده  33قانون تجارت الکترونیک بایسوتی اطالعوات مووثر در
تصمیم گیری مصرف کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصورف کننودگان قورار
دهند .حداقل اطالعات الزم ،شامل موارد زیر می باشد:
الف – مشخصات فنی و ویژگیهای کاربردی کاال و یا خدمات.
ب -هویت تامین کننده ،نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول می باشد و نشانی وی.
ج -آدر
برقرار کند.

پست الکترونیکی ،شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایسوتی از آن طریو بوا فروشونده ارتبواط

د -کلیه هزینه هائی که برای خرید کاال بر عهده مشتری خواهد بود (از جمله قیمت کاال و یا خودمات ،میوزان مالیوات ،هزینوه
حمل ،هزینه تما )
ه -مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر می باشد.
و -شرایط و فرآیند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت ،تحویل و یا اجرا ،فسخ ،ارجاع خدمات پس از فروش.
*شرکت طب ماده  33قانون تجارت الکترونیک بایستی به طور جداگانه ضومن تاییود اطالعوات مقودماتی ،اطالعوات زیور را
ارسال نماید:
الف – آدر

محل تجاری یا کاری تامین کننده برای شکایت احتمالی.

ب – اطالعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش.
ج – شرایط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد ( )37و ( )34این قانون.
د -شرایط فسخ در قراردادهای انجام خدمات.

 -11قوانین باز پس گیری کاال و خدمات طب قانون تجارت الکترونیک:

*بازاریابان و مصرف کننده گان طب ماده  33قانون تجارت الکترونیک در هر معامله از راه دور باید حداقل هفت روز کاری ،وقوت
برای انصراف (ح انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشند .تنها هزینه تحمیلی بر مصرف کننده هزینوه بواز
پس فرستادن کاال خواهد بود

*

طب ماده  33قانون تجارت الکترونیک شروع اعمال ح انصراف به ترتیب زیر خواهد بود:

الف – در صورت فروش کاال ،از تاریخ تسلیم کاال به مصرف کننده و در صورت فروش خدمات ،از روز انعقاد.
ب – در هر حال آغاز اعمال ح انصراف مصرف کننده پس از ارائه اطالعاتی خواهد بود که توامین کننوده طبو موواد ( )33و
( )31این قانون موظف به ارائه آن است.
ج -به مح استفاده مصرف کننده از ح انصراف ،تامین کننده مکلف است بدون مطالبه هیچ گونه وجهی عین مبلغ دریافتی
را در اسرع وقت به مصرف کننده مسترد نماید.
د -حق انصراف مصرف کننده در مواردی که شرایط خاصی بر نوع کاال و خدمات حاکم است اجررا نووادرد شرد
موارد آن به موجب آیین نامه ای است که در ماده ( -37وزارت بازرگانی موظف است زمینره درای مرر بط برا

رارت

الکترونیکی را که در اجرای این قانون موثر می باشند شناسائی کرده و با ارائره یینرنداد و اییرد شرورای رالی ینراوری
اطال ات ،خواستار دوین مقررات مربوطه و آئین نامه دای این قانون وسط نداددالی ذی ربط شود ایرن آیرین نامره درا و

مقررات یس از صویب دیات وزیران به مرحله اجرا در خوادند آمد ) این قانون خوادد آمد
* طب ماده  34قانون تجارت الکترونیک حمایت های این فصل در موارد زیر اجرا نخواهد شد:
الف – خدمات مالی که فهرست آن به موجب آیین نامه ای است که در ماده ( )79این قانون خواهد آمد.
ب -معامالت راجع به فروش اموال غیر منقول و یا حقوق مالکیت ناشی از اموال غیر منقول به جز اجاره.
ج -خرید از ماشین های فروش مستقیم کاال و خدمات.
د -معامالت راجع به حراجی ها.

 -11بازپس گیری محصوالت طب بند ط ماده  7آییننامه اجرایی تبصره ماده  47قوانون نظوام
صنفی
در صورت فسخ قرارداد بازاریاب ،باز پس گرفتن محصوالت فروخته شده (حداکرر طی 11ماه منتهی به تاریخ فسخ قرارداد) کوه
قابل فروش مجدد است و استرداد مبلغ دریافتی کاالی مرجوعی منهای هزینه ارسال و باز پس فرستادن کواال و سوود خورده -
فروشی تعل گرفته شده به بازاریاب از قیمت برای مصرف کننده و مالیات غیر قابل استرداد.
تبصره -شرکت بازاریابی شبکهای می تواند کمیسیون پرداخوت شوده در ازای فوروش کواالی مرجووعی را از کمیسویون بعودی
بازاریابان سطوح باالتر کسر نماید.

تبصره  :بازپس گیری کاال در شرکت میراث نفیس دستها با توجه به ماده ( )79قانون تجارت الکترونیک طب بند ماده ( )7آیین نامه
اجرایی تبصره ماده  47قانون نظام صنفی انجام می گیرد.

-13ارسال محصوالت:
*مدت زمان ارسال محصول خریداری شده توسط بازاریاب از طری شرکت بین  3الی  7روز کاری می باشد.
* در هنگام تحویل گرفتن کاال از مامور پست ،در صورتی که بسته شما آسیب جدی (له شدگی شدید یا پوارگی)دیوده باشود،
بسته را تحویل نگیرید و در غیر اینصورت ،تحویل بگیرید و اگر در موارد استرنایی کاالی شما آسیب دیده اسوت ،حوداکرر توا
 11ساعت از طری صندوق پیام دفترکار خود ،بخش ارسال کاال اعالم نمایید .عکس کواالی آسویب دیوده نیوز موی بایسوت از
همین طری ارسال گردد تا مورد بررسی قرار گیرد.
* شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال دیرکرد در تحویل محصوالت به دالیل خارج از کنترل شورکت از قبیول :جنوز ،زلزلوه،
آتش سوزی و هر نوع حالتی که به آن حالت فور

ماژور گفته می شود را ندارد.

*محصول از طری پست جمهوری اسالمی ایران ارسال می گردد .هزینه ارسال محصول بر عهوده بازاریواب و هزینوه تعووی
محصول در اثر مرجوعی بر عهده شرکت می باشد.
* کارمندان ارسال ،محصوالت را فقط به خریدار و یا نماینده قانونی وی تحویل می دهنود* .حتوی االمکوان در صوورت وجوود
نقص محصول در زمان تحویل از ماموران پست دقت نمائید واز پذیرفتن آن خودداری کنید.

