
قراداد فروش در لندیکا

مقدمه 
مبتکر تجارت نوین اسرار شرکت بهینه سازان

طرفین قرارداد - 1ماده 
  شناسه ملیو  62335: شماره ثبتبا  سهامی خاص - مبتکر تجارت نوین اسرار شرکت بهینه سازان این قرارداد فی مابین

آدرس مندرج در و   0466360884: شناسه صنفیو  521122 و کد آیسیک 411577395937 کد اقتصادی و 14005997875
و  مدیر عاملبه عنوان  سید عماد لطفیآقای به نمایندگی   Landika.com نشانی اینترنتی آخرین روزنامه رسمی شرکت و 

طرف،  از یک ،نامیده میشود یا شرکت تجارت نوین یا شرکت یا سایتلندیکا  که از این پس به اختصار صاحب امضاء،

:  شرکت /خانم/آقاو  

: شناسه ملی /با کد ملی

: شماره ثبت /شماره شناسنامه

: به نشانی 

:کد پستی 

:شماره تلفن همراه 

: شماره تلفن ثابت 

: ایمیل 

قراردادهای د میدار اعالم قانون مدنی که 56ماده از طرف دیگر، طبق  ،نامیده میشود کننده تامینیا فروشنده از این پس  که
و میگردد  نافذ است، منعقد ،خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد

.طرفین ملزم به رعایت مفاد آن خواهند بود

موضوع قرارداد - 2ماده 
موضوع قرارداد عبارتست از واسطه گری بین خریدار و فروشنده جهت فروش کالها و ممصولت کارکرده و نو و خدمات 

لندیکا واسطه قانونی فروشنده، از طریق  ارائه ی  پنل فروش اینترنتی لندیکا و درگاه پرداخت آنالین به فروشنده، در واقع 
 کالاین پس  که ازمجاز،  ممصولت و خدماتو  کالهابین خریدار و فروشنده میباشد که با هدف بازاریابی، تامین و فروش 

 و تاغیلبت ،تبث تهج ،و واجد شرایط به دنبال جذب تامین کننده و فروشنده معتبر ،مرسوله نامیده میشود یا ممصول یا
  فروشگاه اینترنتی لندیکا میباشد، لذا تامین کننده و فروشنده کال و خدمات فروشنده، از طریقعرضه و فروش  بازاریابی،

 قباطم ،کال فروش و جهت تامین لزمقانونی و توانایی  صالحیتفعالیت خود بوده و  در زمینه لزمباید دارای مجوزهای 
.باشد شتهقرارداد را دا مندرج در این و شرایطاساسی کشور قانون 
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قراداد فروش در لندیکا

قراردادوجاهت قانونی  - 3ماده 
این قرارداد وفق فرآیند الکترونیکی در سایت  ، ۱۳۸۲مواد فصل چهارم قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب به استناد  با

حکم انعقاد در  ، ی ثبت نام سایت لندیکاپذیرش شماره موبایل معرفی شده توسط فروشنده در سامانهثبت نام و  لندیکا با
لزم الجرا برای طرفین وجهه ی قانونی پیدا کرده و توسط فروشنده، اطالعات ثبت ثبت نام و و پس از  بودهقرارداد رسمی 

.است

تعاریف - 4ماده 
فضای مجازی مختص هر فروشنده که توسط لندیکا جهت ثبت کالهای کارکرده و نو و مدیریت فروش ها : پنل فروش  -4-1

.در اختیار وی قرار میگیرد

و تمام زیر شاخه های آن، درگاه اینترنتی  www.Landika.com به وب سایت رسمی لندیکا به آدرس: درگاه اینترنتی  -4-2
.میگوییم

به هر کاربری که با تعهد به این قرارداد نسبت به فروش خدمات یا کالهای کارکرده و نو خود ) : فروشنده(تامین کننده  -4-3
.از طریق سایت لندیکا اقدام نماید، فروشنده یا تامین کننده گویند

به توافق و قرارداد همکاری منعقد شده بین لندیکا و شرکت تجارت نوین از یک طرف، و فروشنده از طرف : قرارداد  -4-4
.این توافق نامه و قوانین سایت میباشددیگر، که بر پایه ی شرایط و مفاد 

کالیی که با برند و مدل اصلی آن کال از ن ر نام متشابه است، ولی از ن ر اصالت تفاوت دارد، و یا : کالی غیر اصلی -4-5
کالیی . کالیی که از ن ر بسته بندی، جنس، جعبه، کیفیت، اقالم همراه و سایر موارد با کالی اصلی تفاوت داشته باشد

.اصلی است که توسط مراکز مورد تایید و سایت اصلی آن برند یا شرکت های وارد کننده ی قانونی ارائه شود

کالیی که با قوانین و استانداردها و ضوابط دولتی و مقررات بهداشتی و عمومی و صنفی مغایرت دارد، : کالی غیر مجاز -4-6
یا کالیی که مدل و برچسب و سریال و نام و سایر اطالعات شناسایی یا مشخصات آن یا اجزاء و اقالم همراه آن یا 
بسته بندی و مندرجات روی آن به صورت غیر مجاز توسط فروشنده یا تولید کننده یا توزیع کننده یا هر شخص دیگری، دچار 
تغییر یا جایگزینی یا ممو یا هر نوع دستکاری شده باشد یا کالیی که حقوو اشخاا ثالل، از جمله حقوو مالکیت فکری و 
معنوی را نقض نماید یا کالیی که دارای گارانتی غیر معتبر یا بر حسب مورد فاقد گارانتی یا مجوزها و گواهی ها و پروانه 

.جهت فروش باشدهای قانونی 

به هر کالیی که قبال توسط شخص یا اشخاصی مورد استفاده و بهره برداری قرار گرفته باشد، چه دارای : کالی کارکرده  -4-7
.نقص ظاهری و عملکردی باشد، و چه نباشد، کالی کارکرده گویند

.به هر کالی نو یا کارکرده ای که دارای نقص در عملکرد باشد کالی معیوب گفته میشود: کالی معیوب  -4-8

کالیی که خود یا اقالم همراه آن یا اجزای آن یا بخب های تشکیل دهنده آن دارای هر گونه : کالی معیوب یا خراب  -4-9
.ایراد یا خرابی یا نقص یا صدمه باشد

شده و دارای  گارانتی معتبر آن است که توسط سازمان حمایت از حقوو مصرف کنندگان شناسایی: گارانتی معتبر -4-10
مجوزهای قانونی مربوطه باشد
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قراداد فروش در لندیکا

به هر شخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به خرید خدمات یا کال، اعم از کالی نو یا کارکرده از ) : مشتری(خریدار  -4-11
.سایت لندیکا نماید خریدار یا مشتری گویند

مدت قرارداد - 5ماده 
این قرارداد به مدت یکسال از تاریخ ثبت نام فروشنده در لندیکا معتبر میباشد

این قرارداد پس از پایان مدت فوو، به صورت خودکار برای مدت مشابه تمدید خواهد شد، مگر اینکه یکی از :  1تبصره 
.روز قبل از اتمام مدت قرارداد، عدم تمایل خود نسبت به تمدید آن را به طرف مقابل اعالم نماید 10 طرفین قرارداد حداقل

پورسانت و کارمزد فروش - 6ماده 
ای توسط تامین کننده صورت میگیرد و درصدی از مبلل نهایی فروش،  قیمت گذاری کال در هر دو حالت فروش عادی و مزایده 

و پورسانت لندیکا، از مطالبات فروشنده کسر میگردد که مقدار آن برای هر نوع کال متفاوت و  مطابق با به عنوان کارمزد 
مماسبه میشود و در هنگام ثبت کال نیز در معرر دید فروشنده قرار میگیرد، بدیهی است ثبت و " جدول پورسانت ها"

.فروش کال در لندیکا به منزله ی پذیرش پورسانت آن است  

پورسانت دریافتی لندیکا از هر فروش تنها شامل کارمزد فروش میشود و هیچ هزینه دیگری از جمله هزینه :  2تبصره 
.پردازش، تبلیغات، تولید ممتوا، ثبت کال، هزینه استفاده از پنل فروش و غیره از فروشنده دریافت نمیشود

ارسال به موقع کالهای فروخته . پورسانت لندیکا متناسب با عملکرد فروشنده، میتواند مشمول تخفیف شود:   3تبصره 
شده، قیمت گذاری رقابتی، ثبت صمیح کال، ن رات ممبت ثبت شده توسط خریداران و سایر فعالیت های فروشنده در 

.پورسانت میگرددنهایت باعل دریافت تخفیف 

فروشنده متعهد میگردد کالهای خود را با قیمت های رقابتی در لندیکا ثبت نماید و لندیکا مجاز به عدم تایید :  4 تبصره
مبنای تایید کال، مقایسه ی قیمت فروش آن با قیمت سایر فروشگاه های . (کالهایی که فاقد قیمت مناسب هستند میباشد

)میباشدسایت ایمالز و سایت ترب اینترنتی فعال در 

رضایتمندی خریداران، نیابتا از طرف  مخیرا وکالت می دهد که جهت لندیکابه  تامین کننده طبق این قرارداد:   5تبصره 
. در فضای مجازی مذکور به فروش می رسد نماید فروشنده اقدام به صدور فاکتور در خصوا اقالمی که توسط فروشنده

را بر  لندیکاناشی از صدور فاکتور مذکور و فروش کال بر روی وبسایت  های لزم به ذکر است که فروشنده کلیه ی مسئولیت
به خریدار یا لندیکا خسارتی وارد نماید ملزم به جبران آن بوده و در صورت لزوم  تی دچار تخلف شده وو در صور گرفته عهده

.مسئولیتی ندارد این زمینهدر  لندیکا از طریق مراجع قانونی و قضایی پیگیری خواهد شد و

شرایط حاکم بر قرارداد - 7ماده 
ممرمانه نگاه دارند، مگر با دستور کتبی و مستقیم مراجع  را طرف دیگر خصوصی اطالعاتطرفین قرارداد موظفند کلیه  - 1-7

.قانونی ذی صالح
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قراداد فروش در لندیکا

.و لندیکا نمیباشد فروشندههيچ یک از مواد و مفاد قرارداد حاضر به معنای شراکت یا وجود رابطه کارگر و کارفرما بین  - 2-7

واریز میشود و مسئولیت صدور فاکتور لندیکاوجه ناشی از فروش کال توسط خریدار به حساب  - 3-7
فروش و سند برگشت از فروش برای مشتری مطابق بخشنامه سازمان امور مالیاتی و رای دفتر فنی و

که مطابق رای دفتر فنی و اعتراضات مودیان برای کالیلندیکا میباشد اعتراضات مودیان بر عهده 
های مستقیم را صادر و برای مشتری فروش رفته به نیابت از فروشنده، فاکتور فروش موضوع قانون مالیات

به لندیکا طسوت ،تی که لندیکا به فروشنده ارائه مینمایدصورت حساب خدما نینچمه ،نماید ارسال می
درآمدهای حاصل از ارائه خدمات خود به فروشنده و قراردادهای لندیکا بدیهی است که .نام فروشنده صادر می شود

در  دارایی ارائه مینماید و اداره ی مکرر قانون مالیات های مستقیم، به 169 و 169را جهت رعایت مفاد مواد  ویمنعقده با 
شرکه باشد، باید فاکتورهای خود را به نام  صورتی که فروشنده به اطالعات طرف حساب جهت صدور فاکتور نیاز داشته

.صادر کند بهینه سازان مبتکر تجارت نوین اسرار

.میشودگردیده و به مبلل فاکتور اضافه  تعیینتوسط تامین کننده  کالبرای خریدار، در هنگام ثبت  کالهزینه ارسال  - 4-7

.باز خواهد گشتدر صورت بروز عوامل فورس ماژور، قرارداد موقتا متوقف و پس از رفع، به روال سابق  - 5-7

میگیرد و لندیکا هیچ گونه  صورت فروشندهها و مکاتبات لندیکا از طریق پنل کاربری  ها، اخطارها، پیامابالغیهکلیه  - 6-7
.نداردکننده  ها توسط تامین مسئولیتی در خصوا عدم توجه و یا عدم دریافت پیام

کالفروش و تامین شرایط و قوانین  – 8ماده 
شده باشد و مالکیت قانونی آنها  نیز از آِن وی باشد، در غیر از مبادی قانونی و رسمی وارد کشور کالهای فروشنده باید  - 1-8

.مشکالت احتمالی بر عهده فروشنده میباشداین صورت فروش آن کال در لندیکا اکیدا ممنوع بوده و کلیه ی خسارات و 

را " غیر اصلیکالی "گزینه  کالغیراصلی میباشد که در هنگام ثبت  کالهایفروشنده تنها در صورتی مجاز به فروش  - 2-8
.انتخاب نماید کالبرای اصالت 

کالهای "در هنگام ثبت گزینه ی  که میباشددوم  کارکرده و دست کالی و فروش مجاز به ثبت تیفروشنده تنها در صور - 3-8
را انتخاب نماید و وضعیت فنی و ظاهری کالی خود را به صورت دقیق درج نماید و از تصاویر واقعی همان کال در " کارکرده

.هنگام ثبت استفاده نماید

 .به روز نگاه دارد خود پنل فروشاز طریق کالهایب را  همواره قیمت و موجودی میگرددتامین کننده متعهد  - 4-8

صمت اطالعات  لرتنک لوئسم هدنشورف ،پس از بررسی و ویرایب اطالعات و تصاویر کال توسط کارشناسان لندیکا – 5-8
کالی خود بوده و در صورت مشاهده ی هر گونه مغایرت و اشتباه در اطالعات و تصاویر ثبت شده توسط کارشناسان  نهایی

. لندیکا، باید بالفاصله کالی خود را ناموجود کرده و مراتب را به اطالع کارشناسان لندیکا برساند یا کالی خود را ویرایب نماید
.بدیهی است لندیکا در این زمینه مسئولیتی ندارد

در صورت بروز تخلِف فروش به دلیل عدم تطابق اطالعات ثبت شده با کالی فروخته شده، خریدار طبق قوانین اینماد  – 6-8
مجاز به بازگشت کال بوده و هزینه استرداد آن بر عهده فروشنده میباشد، حتی اگر این اطالعات در مرحله تایید کالی ثبت 

.شده توسط کارشناسان لندیکا اضافه یا ویرایب شده باشد
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فروشنده باید آدرس خریدار را از طریق پنل فروش چاپ کرده و روی کارتن بچسباند و تمت هیچ شرایطی نباید آدرس  – 7-8
را به صورت دستی  روی کارتن یا پاکت بنویسد، همچنین فروشنده مجاز به استفاده از کارتن هایی که دارای نام و عالئم و 

. و فروشگاه  خود یا دیگران است، نمیباشد و در صورت تخلف مشمول جریمه خواهد شدلوگوی شرکت ها 

فاکتور در وجه لندیکا و اظهار نمودن آن در گزارشات مالیاتی نماید، مراتب مورد در صورتی که فروشنده اقدام به صدور - 8-8
د، زیرا لندیکا واسطه ی فروش بوده و فعالیت آن به تائید این شرکت نبوده و هیچگونه مسئولیتی بر عهده لندیکا نخواهد بو

مدل کسب وکار بوده و فاقد  )بازارگاه(مارکت ِپِلیس  لندیکا به صورت مدل کسب وکارصورت حق العملکاری میباشد، در واقع 
.میباشد) و فروش آن به خریدارانمین کنندگان تا خرید کال از(آنالین خرده فروشی 

مالیات بر ارزش افزوده بوده و دارای گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده قانون در صورتی که فروشنده مشمول - 9-8
در صورت پایان تاریخ اعتبار گواهینامه مذکور، نسبت به تمدید آن میگرددباشد، متعهد   فروش خودبارگذاری شده در پنل

تا قبل از پایان تاریخ اعتبار  ی مذکور درصورت عدم بارگذاری گواهینامه. و بارگذاری نسخه معتبر در پنل اقدام نماید
معتبر   یگواهینامه بارگذاری مجدد از تاریخ پایان اعتبار گواهینامه مسدود تا زمان حساب کاربری ویگواهینامه قبلی، 
مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد، پس از اتمام اعتبار  که طبق قوانین تامین کننده ایلزم به ذکر است . مسدود میگردد

بوده و با تمدید گواهینامه، تاریخ آغاز گواهی جدید از تاریخ مشمولیت  گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده همچنان مشمول
و لغو قرارداد از سمت  ی فوو الذکردر صورت عدم تمدید گواهینامهبدیهی است . یا حقوقی خواهد بود شخص حقیقی
و در صورت کسر شده  تامین کننده اعتبار مالی حساب کاربریمالیات بر ارزش افزوده از  مبلل قانونی ،لندیکایا  تامین کننده

.عدم وجود یا کسری اعتبار، ملزم به پرداخت مبلل مذکور و سایر خسارات وارده به لندیکا میباشد

صورتی که کالی فروخته شده توسط تامین کننده به دلیل قانونی توسط خریدار پذیرفته نشود و خریدار از طریق در  - 10-8
سایت لندیکا درخواست استرداد کال را نماید، فروشنده موظف است ادعای خریدار را پذیرفته و کالی استردادی را قبول 
نماید و در صورتی که ادعای خریدار را به هر دلیل قبول ندارد، موظف است قبل از استرداد کال توسط خریدار، مراتب را به 
لندیکا اطالع دهد تا کال به آدرس لندیکا استرداد شده و ادعای خریدار و فروشنده توسط کارشناسان و تیم داوری لندیکا 

بدیهی است در صورتی که حق با خریدار باشد، کال به صورت پسکرایه برای فروشنده ارسال میگردد و . مورد بررسی قرار گیرد
.در غیر اینصورت کال به خریدار بازگردانده شده و وجه آن به حساب فروشنده واریز میگردد

تعهدات و وظایف لندیکا - 9ماده 
لندیکا واسطه ی فروش کال در فضای مجازی بوده و نسبت به حفف وجوه کالهای فروخته شده مسئول میباشد و موظف  -9-1

.است طبق این قرارداد وجوه کالی فروخته شده را پس از دریافت و تایید خریدار به حساب فروشنده واریز نماید

لندیکا موظف است بستر مناسب و امن جهت ارائه، ثبت، عرضه و فروش کال در فضای مجازی برای فروشندگان خود  -9-2
.فراهم نماید

.لندیکا موظف به حفف کامل اسرار و اطالعات خصوصی فروشنده میباشد -9-3

.لندیکا موظف است وجوه ناشی از فروش کال را پس از کسر کارمزد، طبق قرارداد به حساب کاربری فروشنده واریز نماید -9-4

ساعت کاری پس از درخواست تسویه حساب فروشنده، وجه مربوطه  24 لندیکا موظف است به صورت آنی یا حداکمر تا -9-5
.را به حساب بانکی فروشنده واریز نماید
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قراداد فروش در لندیکا

فروشنده موظف به معرفی شماره شبای بانکی معتبر به نام خود میباشد و وجوه مربوط به فروش کال تنها به :   6تبصره 
.حسابی واریز خواهد شد که به نام فروشنده باشد

لندیکا هیچ گونه تعهد و مسئولیتی نسبت به وظایف و تکالیف قانونی و مالیاتی فروشنده، از جمله مالیات بر :    7تبصره 
ارزش افزوده نداشته و اگر فروشنده مشمول این نوع مالیات است، لزم است طبق قانون تعهدات مالیاتی خود را به جای 

بدیهی است در صورت عدم رعایت تعهدات مذکور، لندیکا هیچ گونه مسئولیتی نداشته و کلیه خسارات احتمالی وارده . آورد
.بر لندیکا و شرکت بر عهده ی فروشنده میباشد

لندیکا اقدامات لزم جهت آموزش و توجیه فروشنده در خصوا نموه ی استفاده از پنل فروش را بر عهده دارد و موظف  -9-6
همچنین فروشنده متعهد میباشد که روش استفاده صمیح . و سوالت فروشندگان رسیدگی نمایداست به کلیه ی مشکالت 

اقدام به فروش کال ننماید و در صورت از پنل فروش لندیکا را آموخته و قبل از تسلط به جزئیات و نموه ی استفاده از پنل 
بروز هر گونه سوال و ابهام از کارشناسان لندیکا درخواست راهنمایی و آموزش نماید، بدیهی است بروز هر گونه مشکل ناشی 

.از استفاده ی اشتباه از پنل فروش، بر عهده فروشنده میباشد

درآمد و ارزش  مالیاتی فروشنده از جمله مالیات برقوانین مسئولیت و تعهدی در خصوا تکالیف قانونی و  لندیکا -9-7
نسبت به قوانین  مشمولیت فروشنده تشخیص شمول یا عدم شمول کالها و همچنین مشمولیت یا عدمو  افزوده کال ندارد

ارزش افزوده نیست، چه کالی فروخته  فروشنده مشمول ثبت نام در ن ام مالیات بر و اگر فروشنده است  یبر عهده مالیاتی
های  اعمال مبلل مالیات بر ارزش افزوده در صورتماسب شده توسط او مشمول مالیات بر ارزش افزوده و چه معاف باشد، حق

نام در ن ام مالیات بر ارزش افزوده باشد، در صورت ثبت نام، تنها  در صورتی که فروشنده مشمول ثبت و را ندارد خریداران
 در. نمایداضافه  آنها قیمتمبلل مالیات بر ارزش افزوده را به  ،افزوده برای کالهای مشمول مالیات بر ارزشمجاز است 

ارزش افزوده باشد و ثبت نام نکرده باشد، حق اعمال مبلل مالیات بر  صورتی که فروشنده مشمول ثبت نام در ن ام مالیات بر
تعهدات قانونی و مالیاتی  هر یک از ودر صورت عدم رعایت موارد فوو و  را ندارد خریدارانهای  صورتماسب ارزش افزوده در

فروشنده ملزم به مبلل مالیات و یا جرایمی در ن ر گرفته شود  ویبرای به لندیکا خسارتی وارد گردد یا  اگراز سوی فروشنده 
 همچنین فروشنده. پرداخت و جبران آنها بوده و در غیر اینصورت پیگیری تخلف به مراجع قانونی ذیصالح ممول میگردد

با  لندیکاو مکلف به ارائه اطالعات ارسالی به  بوده های مستقیم قانون مالیات 169مکلف به ارائه فهرست معامالت در سامانه 
.رجوع می باشد کد

.لندیکا نمیتواند هیچ هزینه اضافه ای به جز پورسانت فروش از فروشنده طلب نماید -9-8

تمام مطالب و مندرجات و تصاویر ثبت شده در سایت لندیکا، به خصوا تصاویر و توضیمات و فیلم های مرتبط با  -9-9
رایت و مالکیت فکری و معنوی لندیکا و شرکت تجارت نوین بوده و هر گونه استفاده ی کالهای فروشندگان تمت ککی 

.تجاری مستقیم و غیرمستقیم از آنها ممنوع و مشمول پیگرد قانونی میگردد

لندیکا میتواند قوانین کلی و جزئی سایت و همچنین شرایط و مفاد قرارداد را در طول زمان تغییر داده و از طریق پنل  -9-10
پیام به فروشنده اعالم نماید که به منزله ی ابالل رسمی بوده و فروشنده متعهد است تمام ابالغیات و کاربری و در قالب 

نیست و در صورت عدم  تشریفات دیگری نیاز به هیچگونه اطالعیه های لندیکا را بررسی کرده و طبق آن عمل نماید و
موافقت با اطالعیه ها و الماقات و ضمائم لندیکا، لزم است بالفاصله فروشگاه خود را غیرفعال کرده و حداکمر طی یک هفته 

بدیهی است لندیکا هیچ گونه مسئولیتی . اطالع لندیکا برساند تا اقدامات لزم جهت فسخ قرارداد صورت گیردمراتب را به 
.تغییرات استنسبت به ادعای عدم آگاهی فروشنده نسبت به تغییرات احتمالی نداشته و فروشنده ملزم به تبعیت از 
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تعهدات و وظایف فروشنده - 10ماده 
این قرارداد به صورت آنالین بین طرفین قرارداد تن یم شده و کامال قانونی و لزم الجرا است و ثبت نام فروشنده و  -10-1

.ثبت و فروش کال در سایت لندیکا، به منزله پذیرش این قرارداد توسط وی میباشد

فروشنده متعهد میگردد مدارک درخواست شده جهت احراز هویت و در صورت لزوم گواهینامه های صنفی و بهداشتی  -10-2
.یا سایر روش های درخواست شده ارائه نماید لزم  را از طریق  پنل فروش 

.فروشنده متعهد به رعایت تمام اصول و مقررات قانون رقابت و شرایط خاا صنفی مرتبط با فعالیت خود میباشد -10-3

فروشنده موظف است خصوصیات و توضیمات کالی خود را به صورت دقیق ثبت نماید و مسئولیت هر گونه اشتباه و  -10-4
مغایرت در جزئیات کال و گارانتی و سایر اطالعاتی که در هنگام ثبت کال توسط فروشنده ارائه میشود و همچنین مسئولیت 
تضمین اصالت کال  و عدم ارائه کالی غیر اصلی یا تقلبی به جای کالی اصلی و عدم ارائه کالهای کارکرده و ریکک و 

به جای کالی نو و آکبند را بر عهده بگیرد و در صورت تخلف کلیه جرایم و خسارات ) مرجوعی(و ریفرش غیرآکبند و ریفر 
فروشنده موظف است پس از اصالح و  8-5 همچنین طبق بند. میباشداحتمالی طبق ن ر لندیکا و مراجع قانونی بر عهده وی 

کالی خود را  صمت اطالعات نهایی ،تکمیل یا تغییر نام و تکمیل اطالعات و جزئیات و تصاویر کال توسط کارشناسان لندیکا
کنترل نماید و در صورت مشاهده ی هر گونه مغایرت و اشتباه در اطالعات و تصاویر ثبت شده توسط کارشناسان لندیکا،  

بدیهی است لندیکا در این زمینه . بالفاصله کالی خود را ناموجود کرده و مراتب را به اطالع کارشناسان لندیکا برساند
کال را با گارانتی مجاز در  آن موظف استفروشنده  در خصوا کالهای ملزم به داشتن گارانتی،همچنین . مسئولیتی ندارد

است  و فروشنده موظفمیگردد  مماسبه فروش کال در لندیکاتاریخ شروع گارانتی از زمان  ثبت کرده و به فروش برساند و
و در صورت بروز تخلف در این زمینه، تامین تعهدات گارانتی بر عهده ی  اعتبار گارانتی را از زمان فروش کال مماسبه کند

.تامین کننده میباشد

ساعت کاری به آدرس  48 فروشنده متعهد میشود کالی فروخته شده به صورت عادی یا مزایده ای را حداکمر طی -10-5
خریدار یا لندیکا ارسال نموده و اطالعات مرسوله را در پنل فروش خود ثبت نماید و تمت هیچ شرایطی از ارسال کال 
استنکاف نورزد، همچنین فروشنده متعهد میگردد تمت هیچ شرایطی قبل از ارسال کال اقدام به اعالم و ثبت اطالعات 
ارسال در پنل فروش خود ننماید و از ثبت کد رهگیری غیر واقعی و اشتباه خودداری نماید، در غیر اینصورت مشمول جریمه 

.خواهد شد

و مقررات تجارت الکترونیک، مانند ارائه کال طبق اطالعات ثبت شده در اینماد فروشنده متعهد به رعایت قوانین  -10-6
سایت و رعایت مهلت مجاز تست و تایید کال توسط خریدار و قوانین صنفی و مالیاتی و جرائم رایانه ای و مجازات اسالمی و 
قوانین تعزیرات و امور گمرکی و واردات و صادرات و قوانین قاچاو و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، و همچنین 

کاری خود و حفف مقرارات و شئونات اخالقی و اسالمی در هنگام ثبت مندرجات و توضیمات کال قوانین مرتبط با صنف 
میباشد و در صورت بروز تخلف و عدم رعایت تعهدات خود، ملزم به جبران کلیه خسارات مادی و معنوی وارد بر خریدار و 

.لندیکا و سایر مراجع ذیربط میباشد

این قرارداد هیچ گونه حق انمصاری جهت فروش برای فروشندگان و تامین کنندگان ایجاد نکرده و هیچ گونه اعتراضی  -10-7
.در زمینه فروش کال و بهای کالهای در حال فروش، توسط سایر فروشندگان قابل استماع نیست

 فروشنده  مجاز به  برقراری هیچ گونه تماس، از هیچ  طریقی با خریدار نمیباشد  و نباید اطالعات  ارتباطی را  به همراه -10-8
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مرسوله برای خریدار ارسال نماید یا به هر دلیل موجه و غیر موجهی اقدام به برقراری تماس با خریدار، چه قبل و چه بعد از 
فروش یا ارسال کال نماید و در صورت نیاز باید مشکل خود را  با کارشناسان لندیکا در میان بگذارد، در غیر اینصورت مشمول 

.جریمه خواهد شد و خسارات احتمالی وارده بر لندیکا و خریدار بر عهده ی وی میباشد

با توجه به قوانین سازمانهای ن ارتی و اتمادیه و سازمانهای مرتبط، در زمینه قیمت گذاری کال و همچنین سیاست های  -10-9
لندیکا نسبت به ارائه کال با بهترین قیمت، فروشنده متعهد به ارائه قیمت مناسب برای کالی خود بوده و لندیکا مجاز است 

کالهایی که  همچنین فروشنده متعهد میگردد. تنها کالهایی که دارای قیمت های رقابتی و مناسب میباشند، تایید نماید
.به فروش برسنددر لندیکا با همان قیمت و یا کمتر از نرخ مصوب را  دارای نرخ مصوب و قیمت چاپ شده هستند

با ثبت و فروش کال در لندیکا، فروشنده گواهی میدهد که حقوو مالکیت فکری و سایر حقوو و امتیازات متعلق به  -10-10
هیچ شخص حقوقی و حقیقی را نقض نکرده است همچنین فروشنده اقرار مینماید مالک قانونی کالهای ثبت شده بوده و 
طبق قوانین کشور مجاز به فروش آنها میباشد، همچنین فروشنده متعهد میگردد که کلیه کالهایب را از مجاری قانونی 

فاکتور خرید معتبر است و هیچ گونه کالی ممنوعه و قاچاو یا غیر بهداشتی و تاریخ گذشته یا بدون تامین کرده و دارای 
تاریخ و بدون مجوز یا مضر برای سالمتی را ارائه ننماید و در صورت وارداتی بودن کال، از مبادی قانونی و طبق قوانین گمرکات 

دارای برگ سبز و کلیه مدارک گمرکی و مالیاتی و مجوزهای وارداتی لزم می باشند و در  ترخیص و وارد کشور گردیده و همگی
یندر غیر ابدیهی است  مینماید،یا مراجع ذیصالح ارائه  لندیکابه همراه فاکتور فروش به را  مذکور صورت لزوم مستندات

 جمله اشخاا و مراجع ذی صالح ازبه خریدار و  جلب رضایت و پاسخدهیقضایی  قانونی و های مسئولیت تمامصورت 
است درصورت ممکومیت یا الزام قانونی  موظف ویخواهد بود و  تامین کنندهگمرکات، تعزیرات و اداره مالیات بر عهده 

.مشمول جریمه  از طرف لندیکا نیز خواهد شد به پرداخت خسارت یا جریمه، عالوه بر پرداخت آن، لندیکا
 

طبق قوانین اینماد و قوانین استرداد (فروشنده متعهد میگردد در صورت شکایت مشتری مبنی بر وجود مشکل در کال  -10-11
 ساسا رب ،) از طریق پنل کاربری لندیکا یا به واسطه ی تیم پشتیبانی لندیکا(و عدم جلب رضایت خریدار از طریق مذاکره ) کال

.ن ر هیئت داوری لندیکا عمل نماید، حتی در شرایطی که تخلف وی طبق اسناد و مدارک غیر قابل اثبات باشد

در صورت بروز اشتباه در درج قیمت کالها توسط فروشنده، وی متعهد به تامین و ارسال کال با همان قیمت بوده و در  -10-12
.صورت استنکاف مشمول جریمه خواهد شد

تعیین قیمت کالها بر عهده ی تامین کننده بوده که طبق این قرارداد متعهد به رعایت قوانین قیمت گذاری  – 13-10
قوانین لندیکا میباشد و در  سازمانهای ن ارتی و لیست قیمت مصوب مورد تایید اتمادیه ها و یا سازمان های مرتبط و

به موجب این  .و قوانونی بر عهده ی وی میباشد مراجع رسمیخریدار و سایر مسئولیت پاسخگویی به  صورت بروز تخلف
کلیه خیارات از  سایت لندیکانسبت به فروش کالهای خود در  متعهد میشودبه عنوان شرط ضمن عقد  تامین کنندهقرارداد، 

.هفاحب یا افمب را از خود سلب و ساقط نمود جمله غبن ولو

فروشنده متعهد میگردد نام تجاری که برای فروشگاه خود در لندیکا تعیین میکند، متعلق به هیچ شخص حقیقی و  - 14-10
.حقوقی دیگری نباشد و در صورت کشف خالف آن، کلیه مسئولیت های قانونی و حقوقی و کیفری بر عهده وی میباشد

 95موضوع آئین نامه اجرایی ماده  وشنده مطابق بخشنامه سازمان امور مالیاتی نیازی به صدور صورتمساب فروشفر -15-10
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سامانه معامالت  به نیابت از خود را در از طریق سایت لندیکاهای صورت پذیرفته  های مستقیم ندارد و فروش قانون مالیات
.ارسال مینماید شرکت بهینه سازان مبتکر تجارت نوین اسرارفصلی به نام 

فروشنده متعهد میگردد در زمان انعقاد این قرارداد که همزمان با ثبت نام به عنوان فروشنده در سایت لندیکا است،  -10-16
دارای هیچ گونه ممنوعیت قانونی جهت عقد قرارداد و فروش کال نمیباشد و اگر در هر زمانی مشمول ممنوعیت قانونی 

در صورت عدم . گردید، بالفاصله فروشگاه خود را غیرفعال کرده و مراتب را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به اطالع لندیکا برساند
رعایت این تعهد، فروشنده ملزم به پذیرش عواقب قانونی و جبران خسارات احتمالی وارد بر لندیکا و خریداران و مشتریان 

.لندیکا میباشد

فروشنده متعهد به حفف اطالعات ممرمانه ی حساب کاربری و پنل  فروش و نام کاربری و کلمه ی عبور خود بوده و  -10-17
مسئولیت هر گونه سهل انگاری در این زمینه متوجه وی میباشد و در صورت بروز هر گونه مشکل و سوء استفاده و تخلف 
توسط غیر، وی مسئول پاسخگوی به لندیکا و خریدار و مراجع و نهادهای ذیربط بوده و جبران هرگونه خسارت احتمالی بر 

.عهده فروشنده است

 هزینه ارسال -کال ارسال   زمان مجازو ارسال   - 11ماده 
.ساعت کاری  پایان می یابد 48 ساعت کاری است که با فروش کال آغاز و پس از 48طول زمان مجاز ارسال کال  - 1-11

ساعت کاری  پایان  24 آغاز و پس از" زمان مجاز ارسال"ساعت کاری است که پس از اتمام  24زمان اضافه ی ارساِل کال 
.فروشنده ملزم به ارسال به موقع فروش های خود طبق قوانین جاری و تعهدات خود در هنگام ثبت کال میباشد. می یابد

تایمر زمان مجاز ارسال، با فروش کال فعال شده و در لم ه ی ثبت اطالعات ارسال معتبر توسط فروشنده، متوقف : تذکر 
. میگردد

اگر طی زمان مجاز کال توسط فروشنده تامین و ارسال نشود، فاکتور مربوطه لغو شده و باعل جریمه ی فروشنده :  8 تبصره
.میگردد و عواقب ارسال کال پس از لغو فاکتور، بر عهده ی وی میباشد

تسریع در ارسال کال، مشمول امتیاز ممبت و تخفیف پورسانت خواهد شد و تاخیر در ارسال یا عدم ارسال کالی  - 11-2
. فروخته شده، منجر به دریافت امتیاز منفی و جریمه نقدی خواهد شد

میزان جریمه ی فروشنده به عوامل مختلفی از جمله سوابق فروشنده، نوع تخلف وی، کالی مربوطه و قیمت آن، :  9تبصره 
.نموه عملکرد و سایر عوامل بستگی دارد که توسط کارشناسان لندیکا تعیین شده و فروشنده ملزم به پذیرش آن است

یک تامین کننده توسط وی لغو یا با تاخیر در ارسال مواجه   یاز فروش های ماهیانه مورد 2در صورتی که بیب از :  10 تبصره
.و حساب کاربری وی میباشدلندیکا مجاز به تعلیق یا ابطال مجوز فروش  شود،

خود،  کالهایبه عنوان هزینه ارسال کلیه  مبلغی را میبایست میگردد و تعیین مرسولت توسط فروشندههزینه ارسال  - 3-11
و در صورتی که کالهای وی جزو  تعیین نمایدسنگین و حجیم و خاا  تمت عنوان هزینه ی ارسال کالهاینیز  مبلغی راو 

باشد میتواند از قابلیت ارسال به صورت پسکرایه استفاده ... کالهای فوو سنگین، مانند یخچال، فریزر، فرگاز، مبلمان و 
سنگین، حجیم، خاا و فوو سنگین بودن کال توسط فروشنده تعیین و توسط کارشناسان لندیکا بررسی و . نماید

. صمت سنجی میگیرد و فروشنده ملزم به پذیرش ن ر کارشناسان لندیکا میباشد
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در صورتی که هزینه  ارسال پرداختی توسط فروشنده کمتر یا بیشتر از هزینه ی ارسال پرداختی خریدار باشد،  :  11تبصره 
فروشنده نمیتواند اختالف آنرا از خریدار یا لندیکا طلب نماید و از طرف دیگر نیز سنگین، حجیم، خاا یا فوو سنگین 

.نیاز به بررسی و تایید کارشناسان لندیکا دارد" پسکرایه"و قابلیت " هزینه ارسال کالهای سنگین"بودن کال و استفاده از 

کال استرداد - 12ماده 
.بکذیرد را  کالعودت یا تعویض در بازه زمانی تست و تایید کال، طبق قوانین اینماد تامین کننده متعهد میگردد  - 1-12

خود حاضر نباشد یا از دریافت  اعالمیدر ممل صورت میگرد، اگر خریدار در آدرس  کالدر مواقعی که پرداخت وجه  - 2-12
 باشد، مسئول می کالامتناع نماید، تامین کننده در قبال پذیرش عودت مامور توزیع کال پرداخت وجه آن به  و کال

نماید و در این  عانتما هلوسرم شریذپ زا دناوت یم رادیرخ ،کالظاهری در زمان تمویل  مشکالتدر صورت روئیت همچنین 
.و تقبل هزینه عودت مسئول می باشد کالدر قبال استرداد  شرایط فروشنده

جزو اختیارات لندیکا بوده و میتواند این قابلیت را تنها برای  پرداخت در ممل فعال یا غیرفعال کردن قابلیت:  12 تبصره
.شهرها و فروشندگان منتخب و فاکتورهای خاا فعال نماید

ممتوای  ،میباشند عبارتند از کتاب سلیقه ای اینماد معاف از پذیرش استرداد قوانینکه طبق  کالهاییگروه :  13 تبصره
خاا و سایر  آلتیورز خواب،و کالی زیر، لباس نوزاد، لباس  ت آرایشی و بهداشتی، لباسلممصو ،دیجیتال، مواد غذایی

.کالهای مندرج در قوانین اینماد
  

تخلفات و مسدودی حساب - 13ماده 
 به مسدود کردن حساب مجازمرتکب تخلف شود، لندیکا  طبق قوانین لندیکا یا اینماد یا قانون اساسی کشورفروشنده  اگر

  پذیرداز طریق ارتباط تلفنی صورت می لزمهای  یریگیپ ،پنل فروش ویجاری در  معامالتوی بوده و در صورت وجود  کاربری
.دارد بستگی ن ر کارشناسان لندیکا و فروشنده و رفع مسدودی یا لغو حساب کاربری به نوع تخلف و سوابق

:مواردی از تخلفات فروشنده بدین شرح میباشند
.از آنهارسمی دیگران بدون کسب مجوز  کالهایبدون مجوز قانونی یا فروش  کالی قاچاو یا فروش کال و فروش عرضه – 1
 کال وجهت فریب دادن مشتریان از طرو مختلف، مانند تخریب سایر فروشندگان یا معرفی نادرست  تالش هرگونه - 2

.انجام هرگونه فعالیت متقلبانه وها  و سایر سیستم کالبه واسطه دستکاری در سیستم ثبت  ممصولت
.و اینماد و قانون اساسی کشور قوانین سایت و نقض هر یک از بندها و جزئیات قرارداد - 3
.فروشندهحساب کاربری و مشخصات واقعی  اطالعات کشف وجود هر گونه تناقض در - 4
سایر روش های و  های اجتماعی تلفن، ایمیل، شبکه و مختلف از جملهطر هرگونه ارتباط بین فروشنده و خریدار از - 5

یا خریدار  ارسال شده برای  یارتباطی در مرسوله اطالعات هنوگره ندادرارق ای ،ارتباطی، چه قبل و چه بعد از فروش کال
ممنوع بوده و در صورت مشاهده، حساب کاربری فروشنده مسدود و مشمول جریمه مرسوله ی برگشتی برای فروشنده، 

.میگردد
 ذکر Internet.ir انتشار هر گونه ممتوای مجرمانه با توجه به آنچه در پایگاه اینترنتی کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه - 6

.گردیده است
 کالیهرگونه نقض حقوو مالکیت اشخاا ثالل اعم از مادی و معنوی یا سوء استفاده از یک برند یا عرضه هرگونه  - 7

.اصلی کالیغیراصلی، به عنوان  کالی شورف ای ،به عنوان کالی نو دار مشکل یاکارکرده  و استفاده شده و دستکاری
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.های کاربری متعدد یا هرگونه تخلفی که از طریق ساخت چند حساب کاربری صورت گیرد ساخت حساب - 8
تکراری توسط فروشنده و ایجاد بازارگرمی و فریب اذهان جهت کسب منافع شخصی و سوء استفاده از  کالهایثبت  - 9

.و سایت به هر روشی خریدار
پیگیری  یدار، در بازه زمانی تست و تایید به بهانه مشکل کالیو عدم قبول  کالثبت گارانتی نامعتبر یا ساختگی برای  - 10

.مشکل از طریق گارانتی

در صورت بروز هرگونه تخلف توسط فروشنده، لندیکا مجاز میباشد بخشی از اعتبار مالی فروشنده را جهت :  14تبصره 
جلوگیری از تکرار تخلف، به صورت امانی در حساب وی مسدود نماید و در صورتی که فروشنده فاقد اعتبار کافی باشد 

. فروشگاه وی تا زمان تامین اعتبار و شارژ حساب مسدود میگردد

مرسولتو بسته بندی  و آدرس چاپ فاکتور - 14ماده 
جهت  این مادهنکات رعایت  فروخته شده برای خریدار مینمایند، ملزم به کالهایتامین کنندگانی که خود اقدام به ارسال 

.میباشند لتبسته بندی مرسوآدرس و چاپ فاکتور و 

مجاز به ارسال فاکتور شخصی به همراه مرسوله نیست و در صورت تمایل تنها مجاز به چاپ فاکتور مخصوا فروشنده  - 1-14
.از طریق پنل فروش خود در سایت لندیکا میباشد

 های اجتماعی و غیره در فاکتور یا مرسوله ارسالی شبکه آدرس تماس از قبیل تلفن، ایمیل، اطالعاتثبت هرگونه :  15 تبصره
.ممنوع میباشد

بندی میتواند با توجه به نوع ممصول متفاوت بسته. بندی مرسوله الزامی میباشد رعایت تمام نکات ایمنی در بسته - 2-14
. تمویل سالم مرسوله به خریدار یا لندیکا جزو وظایف فروشنده است و به صورت کلی باشد
و  دوش هدناجنگ هتسب کی رد و اجکی تروص هب ،کالهاصورتی انجام شود که تمام  باید به کالیی چند مرسولتبندی  بسته

مرسوله به صورت همزمان و از یک روش واحد ارسال نماید  2اگر این امر مقدور نبود فروشنده موظف است کالها را در قالب 
.تا به صورت همزمان به دست خریدار برسد و در این زمینه نمیتواند درخواست هزینه ی ارسال مازاد نماید

نوشتن آدرس توسط فروشنده بر روی مرسوله مطلقا ممنوع است و طبق قوانین لندیکا، فروشندگان ملزم میباشند  - 14-3
.اطالعات ارسال و آدرس خریدار را از طریق پنل فروش خود چاپ نموده و روی مرسوله بچسباند

برای فروشنده میباشد، آدرس تامین کننده از طریق لندیکا در اختیار خریدار قرار  کال استردادبه  لزمدر مواردی که : توجه
.آدرس استرداد همان آدرسی است که فروشنده در هنگام ثبت نام اعالم مینماید .خواهد گرفت

 نامناسب کالو خسارات ناشی از حمل  مشکالتکلیه  و است ی فروشنده بندی ایمن مرسوله بر عهده بسته مسئولیت - 14-4 
.وی و شرکت حمل کننده ی مرسوله میباشد و ربطی به لندیکا و خریدار ندارد  یبر عهدهنیز 

پیچی، استفاده از کاور  در اطراف ممصول، فومی استاندارد گیر و بالشتک هوا استاندارد، قرار دادن ضربه  استفاده از کارتن
بندی ممصول بوده و استفاده از روزنامه و کاغذ و سایر مواد غیراستاندارد  های مختلف بسته از روش... و  پالستیکی و سلفون

و باید در هنگام بسته بندی از مرسوله  و کالها عکس تهیه شود مجاز نمیباشد

موارد فسخ قرارداد - 15ماده 
: در شرایط خاا ذیل، لندیکا و فروشنده مجاز به فسخ قرارداد میباشند 
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در صورتی که فروشنده مایل به ادامه همکاری نباشد، میتواند فروشگاه خود را غیرفعال کرده و جهت فسخ قرارداد با  - 1
.کارشناسان لندیکا تماس بگیرد

در صورت نقض قوانین سایت و مفاد قرارداد توسط فروشنده، لندیکا میتواند به وی تذکر داده و در صورت نیاز بدون  -2
پنل کاربری فروشنده را مسدود و قرارداد وی را فسخ نماید یا جهت جلوگیری از نقض مجدد قوانین اطالع و ارائه ی دلیل 

. بخشی از اعتبار وی را به صورت امانی برای مدتی در حساب کاربری فروشنده مسدود نماید
در صورتی که مشخص شود فروشنده اطالعات ارتباطی و تماس خود را به نموی به اطالع خریدار میرساند یا  آنها را به  - 3

.همراه مرسوله برای مشتری ارسال میکند
در صورتی که فروشنده به هر دلیلی اقدام به برقراری هر گونه تماس با خریدار کالی خود نماید، قرارداد وی فسخ شده و  -4

.مشمول جریمه میگردد
واگذاری قرارداد به شخص ثالل توسط فروشنده -5

بدیهی است پس از فسخ قرارداد، تعهدات لندیکا و همچنین فروش ها و تعهدات جاری فروشنده لزم الجرا بوده  - 16تبصره 
.و طرفین ملزم به انجام تعهدات جاری خود میباشد

 جرایم و وجه التزام  - 16ماده 

  - 17ماده 

اسقاط حقحل اختالف و  – 18ماده 
این قرارداد تابع قوانین جمهوری اسالمی ایران بوده و کلیه ی اختالفات و دعاوی غیر قابل حل ناشی یا راجع به آن به مراجع 

از طریق پنل  تنها زمانی واجد اثر است که لندیکااسقاط هر یک از حقوو توسط همچنین . ذیصالح قضایی ارجاع میشود
.گرددبه شکل کتبی به فروشنده ابالل  کاربری یا

مواد فصل چهارم قانون تجارت به  استناد با
برای وجهه ی قانونی دارد و و   بودهحکم انعقاد قرارداد رسمی در   ۱۳۸۲ سال الکترونیک ایران مصوب

.استالزم االجرا طرفین 
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