
 قرارداد 9وجه التزام مطابق ماده 

 ردیف تخلف شرح جریمه

ه شده از آن دوبرابر مجموع اختالف قیمت کاالی فروش رفته از قیمت واقعی و تعداد کل فروخت

 کاال

صرف کننده وجه التزام قیمت گذاری و فروش هر گونه کاال با قیمتی باالتر از قیمت م

 مندرج بر روی کاال

1 

مال دسترسی فوشنده از فروش کد کاالی مربروطسلب میشود و جریمه نقدی اعبار اول : 

 .میگردد

ی اعمال و جریمه نقدبار دوم : دسترسی فروشنده از فروش گروه کاالیی مربوطه سلب میشود 

 می گردد.

 ر سوم : دسترسی فروشنده به پنل مسدود میشود و جریمه نقدی اعمال میشود.با

ن آیمت محصول فروش رفته ضرب در تعدادکل فرروخته شده از قبرابر  10جریمه نقدی *

 ابتدا محصول از

 2 وجه التزام فروش کاالی غیر اصل

 3 وجه التزام فروش کاالی قاچاق ، ممنوعه ، غیر بهداشتی و مضر کلیه خسارت های نوباما+ دوبرابر ارزش کاالدر تعداد کاالی فروخته شده

 شرح

 سفارش کمیسیون 

  سفارش کمسیوندوبرابر 

 سفارش سه برابر کمسیون 

 سفارش پنج برابر کمسیون 

 وجه التزام لغو سفارش مشتری توسط فروشنده

 لغو سفارش دوساعت بعد از زمان نهایی شدن سفارش به هر دلیلی 

 لغو سفارش روز نهایی شدن سفارش به هر دلیلی 

 یدلیلو یا روز تعهد ارسال به هر  لغو سفارش روز قبل از تعهد ارسال 

 لغو سفارش روز بعد از تعهد ارسال به هر دلیلی 
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 بسته بندی ، ،کاال )به دلیل هر نوع مغایرت از قبیل رنگ  ارسالوجه التزام مغایرت در  نصف کمیسیون 

 محتوا و مشخصات فنی و غیره(
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 6 به هر دلیلی کاال به انباراستافوجه التزام تاخیر در تحویل  برای هر سفارش دو برابرکمیسیون هر کاال در تعداد کاال

 7 اییوجه التزام مرجوعی کاال توسط مشتری به دالیل مغایرت رنگ ، مغایرت محتو سیون + هزینه های باربری ارسال و مرجوعی کاالیمک

 بار اول : دسترسی فروشنده از فروش برند / گروه کاالیی سلب میشود.

 میشودبار دوم : دسترسی فروشنده به پنل مسدود 

ه مشوق برای مشتری ک ارسال هرگونه پیام و بروشور تبلیغاتی، برچسب ، کارت ویزیت

 خرید برای مشتری به طور مستقیم از خود فروشنده باشد
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 بار اول : دسترسی فروشنده از فروش کد کاالی مربوطه سلب میشود

 مدت یک ماه سلب میشودبار دوم : دسترسی فروشنده از فروش برند / گروه کاالیی مربوطه به 

برند / گروه کاالیی مربوطه به مدت یک ماه سلب میشود  بار سوم : دسترسی فروشنده از فروش

 و یا دسترسی فروشنده به پنل مسدود میشود.

 9 فروش کاال با گارانتی مغایر

و کلیه هزینه های وارده مرتبط  مرجوعی کاال فارسال ،باربریانبارداری، سیون + هزینه های یمک

 با این موضوع

تاخیر در بازپس گیری و تعیین تکلیف کاال توسط فروشنده به دالیلی از قبیل معیوب 

بودن، ناقص بودن، مسترد شدن از طرف خریدار یا به هر دلیل به تشخیص استاف مارکت 

 مشمول بازپس گیری از انبار شدند.
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