
 : تاریخ                                                                                                

 :         شماره    فروشگاه اینترنتی شیکسون 

                                                                                                                                 

 :       پیوست

  

  

  
1     

تفاهم نامه 

 :  طرفین قرارداد ) 1ماده   همکاری

کسون گاه شیاز فروش به نمایندگی  0074732668  شناسه ملی این قرارداداز تاریخ امضاء بین آقای  مهدی جعفری 

 . است

به کد ملی .................................  برند   /به نمایندگی فروشگاه .................................. آقا   /ازیک سو و خانم 

 )طرف دوم(در این تفاهم نامه .............................................. باشماره تماس .......................................... 

     .ایران، به امضاء رسیده نامیده می شود، از سوی دیگر، طبق شرایط زیر در شهرتهران و طبق قوانین جمهوری اسالمی

  

  : اقامتگاه قانونی طرفین) 2ماده 

اه باید کتبا  به اطالع طرف انی و اقامتگدر نش غییرهر گونه ت. است شرح ذیلگاه قانونی طرفین به انی و اقامتنش

 .دبرسدیگر

  . می شودارسال هرگونه مکاتبات و اوراق عادی و رسمی به این نشانی ها، ابالغ شده واقعی تلقی 

: لایمی  2واحد 16تهران، خیابان طالقانی غربی ،خیابان فریمان،کوچه ملک،پالک : نشانی شیکسون

info@shixon.com  

               : نشانی طرف دوم

 

......................................................................................................................................................

.................................................................. 

 : لایمی.......................... .................................................       :شماره تماس

 ..................................................................................................................................... 

  

 شرایط اختصاصی قرارداد

 :   موضوع قرارداد( 3ماده
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 نیبه نشاشیکسون  در وب سا یت والتدوم از طریق نمایش و ارائه محص به معرفی کاالهای طرف شیکسوناقدام 

:www.shixon.com 

  

 : حق الزحمه( 4ماده 

درصد  از قیمت فروش همان کاال در سایت شیکسون  مطابق .................. حق الزحمه شیکسون معادل ریالی (1-4

 جدول پیوست

 . میباشد 2

  

 . مفروض است، تمامی قیمتهای ارائه شده تو سط طرف دوم بر روی وب سایت شیکسون، مقطوع است (2-4

ست که مبلغ آن تو سط خریدار شمول مالیات با شد بدیهی اهارات طرف دوم به مراجع قانونی مدر صورتیکه کاال در اظ 

و   نداشته ارزش افزوده کاالی فروش رفته  بردر قبال مالیات  ئولیتیهیچگونه مس شیکسونپرداخت میگردد و  نهایی

ل ثبت و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کاال فروش رفته به سازمان امور مالیاتی کشور می مسئومستقیماَ  طرف دوم

 . باشد

 : فروش کاال ( 5ماده 

در صورت ست بدیهی ا. صادر خواهد شد seller لفاکتور سفارش در وجه مشتری از طریق طرف دوم در پن(5 -1

نبوده و  شیکسونمورد تائید  بو اظهار نمودن آن در گزارشات مالیاتی، مرات شیکسونفاکتور در وجه  صدور

هیچگونه مسلولیتی بر عهده نخواهد داشت و مسلولیت خسارت وارده احتمالی به عهده طرف دوم خواهد  شیکسون

 . بود

 . شیکسون می باشدولیت دریافت وجه سفارشات از مشتریان برعهده ئمس (5 -2

  

 : مدت و تمدید قرارداد( 6ماده  

اعتبار دارد و همچنین در صورت عدم فسخ تفاهم نامه از سوی ...............  این تفاهم نامه از زمان امضا به مدت   

 . نامه و الحاقیه های آن به صورت خودکار و آخرین شرایط توافق شده مکتوب تمدید می گردد طرفین، تفاهم

در حق تغییر  یلنین تجاری و اقتصادی ملی ،از قبعمومی و سازمانی تابع قوا غیراتالزم به توضیح است در صورت ت

ت در در بندهای مربوطه می باشد ، بدیهی اس تغییرمجاز به اعمال  شیکسون دیگر بندهای تفاهم نامه،  الزحمه و یا
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اعمال  غییرات کسون به طرف دوم اطالع داده می شود سپس تشیب ،  ابتدا موارد از جانصورت وقوع تغییرات ابتدایی

 . خواهد شد

  

  : فسخ قرارداد 7ماده   

 فاصلهخ نماید و در این ، قرارداد را فسلروزه به طرف مقاب 30ل اخطار کتبی هر یک از طرفین می تواند با ارسا

انجام داده یا برای انجام آن به نحوی که مقتضی می دانند  لو تسویه حساب خود را به نحو کام تعهدات جاری طرفین باید

  . با توافق یکدیگرمهلتی تعیین نمایند

  

  : تعهدات شیکسون)  8ماده 

 : استذیل بر اساس مفاد این قرارداد شیکسون متعهد به انجام امور 

 . شیکسون بخشی از سایت اینترنتی خود را برای معرفی و تبلیغ کاالهای طرف دوم اختصاص میدهد  (8 -1

 . شیکسون زیرساخت و ابزار تولید محتوا را به صورت رایگان در اختیار طرف دوم قرار می دهد (8 -2

ست کاالها، موجودی آنها و قیمت و نحوه به طرف دوم جهت به روزر سانی لی سون آموزش های الزم راشیک (8 -3

سون برای ی کاال در نتیجه فروش و همچنین مشخصات سفارش بعد از تایید شیکموجودغییر ت. خواهد دادفروش ارائه 

 . مشاهده خواهد بود لقاب sellerپنل طرف دوم در 

 . می باشد  shixon.com شیکسون موظف به مدیریت و انتخاب فضا و ظاهر وب سایت (8 -4

 . هماهنگی با کلیه شرکت های پستی جهت ارسال به مشتری بر عهده شیکسون می باشد(8 -5

را در   Seller Centerپنلسون، موجودی و بهای کاال در سایت شیک سون متعهد می گردد که جهت مدیریتشیک (8 -6

  .اختیار طرف دوم قرار دهد و همچنین آموزش های مربوطه را نیز به طرف دوم ارائه نماید

ضای سایت  شیکسون ثبت و شیکسون تقاشتری نهایی درخوا ست خرید خود را از طریق سفارش کاال در وب م(8 -7

 . به طرف دوم اعالم مینماید  Seller Centerخریدمشتری را از طریق بات تلگرام و 

  

   : تعهدات طرف دوم (9ماده 
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 می باشد  ذیلبر اساس شرایط این قرارداد طرف دوم موظف به انجام امور 

الی  00:11 عتاز سا ل ن، هر روز به غیر از روزهای تعطیتریابه سفارشات مشکاالهای مربوط  لزمان تحوی(9 -1

 . توسط طرف دوم به دفتر مرکز ی شیکسون صورت می گیرد00:17

بر روی  جقیمت های مندر. قیمت کاال در وب سایت شیکسون، بر عهده طرف دوم می باشد جولیت تعیین و درئمس (9 -2

اعم از اینترنتی )برابر یا کمتر با قیمت کاالهای همانند در سایر فروشگاه ها  لرقابتی و حداق شیکسون، باید قیمت های

 . باشد (و یا غیر اینترنتی

شتری مطابق قوانین جمهوری ا سالمی تولید شده و یا ید که تمامی کاالهای تحویلی به مضمین می نماطرف دوم  ت(9 -3

صیفات ارائه شده از ی گارانتی، نو و سالم و مطابق توهمچنین کاالها دارا. شور وارد گردیده استسمی ک مبادی ر از

نظر کیفیت،رنگ، اندازه، جنس، نحوه نگهداری و شستشو و سایر ویژگی ها خواهد بود و چنانچه در این ارتباط 

. متعهد به جبران خسارت  خواهد بود شیکسون یا مشتری  نهائی وارد آید ،طرف دوم خسارتی به شیکسون، سایت

 . خسارات موضوع این بخش قرارداد پس ازاتمام قرارداد همکاری نیز موضوعیت دارند

، (در صورت وجود)طرف دوم اعالم می دارد که مالک کاال بوده و معارض ندارد و حقوق مالکیت صنعتی (9 -4

یا حق بهره برداری از این حقوق و عر ضه کاالهای مالکیت معنوی و سایر حقوق قانونی و عرفی، متعلق به او ست 

 . ایران مجاز به فعالیت اقتصادی و تجاری می باشد. ا.ج مربوطه را دارد و مطابق قوانین

در نوع و بهای کاال و همچنین تخفیفهای ارائه شده به  غییرست که در صورت اعمال هرگونه تطرف دوم  متعهد ا  (9 -5

ارت های وارده به ولیت کلیه خسئغیر این صورت مس در. شیکسون را مطلع نماید سایرخریداران در اسرع وقت

 . هایی، برعهده طرف دوم میباشدن شیکسون و مشتری

آنها در سایت شیکسون، بر عهده طرف دوم می  جولیت تولید اطالعات محصوالت و صحت اطالعات و درئمس (9 -6

  .باشد

سی برای طرف دوم وجود امکان عکاولیت تولید عکس کاال برعهده طرف دوم می با شد ، در صورتیکه ئمس ()9 -7

سون صورت گرفته بدیهی ا ست هزینه عکا سی از طرف دوم به مبلغ هر کته با شدعکا سی از کاال تو سط شیشندا

که این مبلغ از اولین پرداخت  تومان دریافت می شود 4000 به نمایش در آید مبلغ سایت شیکسونواحد عکس که در 

 . سون به طرف دوم پس ازفروش کاال کسر می گرددشیک

انجام کنترل کیفیت  ت بهبنس  شیکسوند و ل کیفیت بر عهده طرف دوم می باشلیت انجام تمامی امور کنترسئوم (9 -8

طرف دوم مبنی بر معیوب سوی تنها در صورت بروز هرگونه ادعا از . الی طرف دوم اقدام نخواهد کردکاالهای ارس

شیکسون نسبت به  (اعم از رنگ و سایر ویژگی های کاال)بودن کاال و یا عدم تطابق آن با سفارش ثبت شد و یا ناقص
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بر مبنای نظر کارشناسی شیکسون، اقدامات الزم اعم از تعویض کاال و یا عودت . خواهد نمود بررسی موضوع اقدام

 . دوم صورت خواهد گرفت طرف مبلغ سفارش به مشتری از سوی

  

 : مشترکات 10ماده 

طرفین موظفند  کلیه  اطالعات  محرمانه طرف دیگر از جمله اسناد حقوقی و توافقنامه همکاری فیمابین را در (10 -1

 . قانونی حصال ذیقرارداد و پس از آن محرمانه نگاه دارند مگر در مورد مراجع  زمان

بین طرف دوم و  کت یا وجود رابطه کارگر و کارفرمائی فیمارابه معنای شهیچ یک از مفاد قرارداد حاضر  (10 -2

 . نبوده و نخواهد بودشیکسون 

 . در این تفاهم نامه معتبر نیست مگر با توافق طرفینغییری هیچ گونه ت(10 -3

 . از آن شیکسون است Seller Center عان می دارند مالکیت نرم افزارذطرفین ا( -4

بل ریان قاتشده به مش ا روز از زمان مقرر برای مرجوع کاالی تحوی 35طرفین توافق می نمایند عودت کاال تا  (10 -5

 . قبول باشد

 : طرف دوم بسفارش کاال از جانلغو  شرایط پذیرش مرجوع یا تعویض یا 

و مدت مقرر برای مرجوعی کاال از به مشتری سفارش  لروز کاری پس از تحوی 35به مدت : گارانتی مرجوعی (الف

توسط مشتری  لبه هر دلی که کاال نو و بدون اینکه از آن استفاده شده باشد در شرایطی (روز کاری هفت)طرف مشتری 

در این شرایط طرف دوم مطابق درخوا ست مشتری و از طریق شیکسون مبلغ کاال را به . عودت می باشدل نهائی قاب

  . تعویض کاال مینماید یا اقدام بهون عودت می دهد و سشیک

ال و با مندرجات سفارش کا غاییرداده شده تو سط طرف دوم معیوب، تاریخ مصرف گذ شته یا م ل کاالی تحوی (ب

در این شرایط، شیکسون پس از دریافت کاال از مشتری، آن را به طرف دوم عودت میدهد و طرف . باشد آن توصیفات

در صورت . سفارش ، مطابق انتخاب مشتری میباشد  حس از دریافت کاال موظف به اصالدوم در مدت یک روز کاری پ

سفارش از طرف مشتری یاعدم وجود موجودی کاال ،در صورت پرداخت آنالین ، پول توسط شیکسون به مشتری  غو ل

لایر  200000دوم کسر خواهد شد سپس طرف دوم مشمول پرداخت خسارت  عودت داده می شود و از حساب طرف

 . برای هر کاال ناموجود قرار میگیرد

  

  : می باشد ذیل  ح سفارشات عودت داده شده از مشتری، موارد به شر ل و نقل در رابطه با هزینه حم
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عودت  و یا مرجوع سفارشات بر عهده طرف دوم میباشد که عودت  یا  ل و نق ل تنها در صورتی هزینه های حم(الف

رنگ، سایز، مدل و )با سفارش مشتری غاییر کاالی معیوب و یا ناقص و یا ارسال کاالی  مناشی از   مرجوعی کاال

لایر از طرف دوم بمنظور کلیه هزینه های ارسال و  150000 ازای هر سفارش مبلغ در این صورت به. باشد (غیره

 . شیکسون دریافت می گرددب دریافت عودت  و یا مرجوعی کاال از جان

عودت و یا  ل و نق لودت یا مرجوعی کاال ناشی از قصور طرف دوم نباشد، هیچ گونه هزینه حمدر صورتی که ع(ب

  .حال طرف دوم نخواهد شد لسفارش شام مرجوعی

 . می باشد که در محاسبات دوره ای اعمال می گردد 1هزینه های ارسال و جابجایی کاال به شرل پیوست  (10 -6

ابق و یا تفاهم نامه ف و پس از رفع آن به همان روال سمه موقتا متوقور تفاهم ناژدر صورت بروز فورس ما(10 -7

 . جدید ادامه می یابد

یکس ون به ی شیبانی تامین کاال،چنین مواردی از طریق پش  (Promotion )غاتی در رابطه با کمپینهای تبلی (10 -8

اجباری بروی کاالهای طرف دوم را  (Promotion) دوم اعالم شده و بدون توافق طرف دوم حق اعمال طرف

 . نخواهد داشت

 : پرداخت(11ماده 

که از مشتری دریافت (به غیر از سفارشات عودت داده شده)شیکسون در هر ماه ، بهای محصو الت فروش رفته را 

وجه به  کر شده در تفاهم نامه، بصورت واریزذکرده، پس ازکسر حق الزحمه، هزینه های ارسال و سایر هزینه ها ی 

کر است ذیان شا. حداکثر یک هفته کاری پس از محاسابه پرداخت خواهد نموددوم در مدت  حساب معرفی شده طرف

 . ه پرداخت، پانزدهم هرماه شمسی میباشدبمحاسل آغاز مراح

ی ر شان  مختلف طی زمانی طوالنی تر به د ستشتریان در شهرهای مجه به اینکه بعضی سفار شات مبا تو: 1 صرهتب 

امکان وجود دارد که در برخی موارد سفارشات پس از تسویه حساب با طرف دوم از سوی شیکسون، عودت  سد، این

 . در اینگونه موارد، مبالغ احتمالی با صورتحساب های بعدی فیمابین تسویه می گردد. داده شود

را ب انجام پرداخت می توانند مراتاز روز پس  10اب ها، طرفین تنها طی ت در حسغایردر صورت وجود م: 2ره تبص

 .  اعمال نخواهد شد غییریاین بازه زمانی، هیچ گونه ت بدیهی است پس از. دیگر اعالم نمایند به طرف
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 : عدم تامین کاال (12ماده 

اعالم موجودی شده  Seller Centerل ده از طرف دوم که در در پندر صورت عدم تامین کاالی سفارش داده ش (ج

در صورت . و نمایدغسط مشتری، لارش توروز از زمان ثبت سف 2 شات را طیسون موظف است این سفارشیک،دباش

ست به آن سفارش می با شد همچنین موظف اسون از یطی طرف دوم متعهد به پرداخت کمیسیون شیکوقوع چنین شرا

این مبالغ در صورت . پرداخت کندسون عنوان ضرر و زیان به شیکلایر به  200000 شده مبلغ تامین ازای هر کاالی

  .دوم منظور میشود ساب ماهانه طرفح

  

  : خسارات قراردادی ( 13ماده 

وارد آید مقصر، ضامن جبران  لخسارتی به طرف مقاب هر یک از طرفین باین تفاهم نامه از جان بچنانچه به موج

 .خسارت است 

  . جمهوری اسالمی ایران میباشد الح صذیپیگیری در مراجع  لجدای از ماده جرایم است و قابده بدیهی شرایط این ما

  

 : حل اختالف( 14ماده 

سیر مفاد آن، ابتدا طرفین  تالش مینمایند تا رابطه با تفاهم نامه و یا در تف الف دردر صورت بروز هرگونه اخت (1-14

از  کلاختالف متش لت حئباقی ماندن، مورد توسط هی لصورت الینح در. از طریق مذاکره مورد را مرتفع نمایند

 14در صورت عدم توافق مذاکره ظرف مدت . الطرفین بررسی خواهد شدیک نماینده مرضی  دو طرف وندگان نمای

معرفی ت طرف دیگر روز از درخواس 7روز و همچنین در صورتی که هریک از طرفین نمایندگان خود را ظرف مدت 

ی الطرفین انتخاب نمایند، مورد اختالف در طرفین نتوانند یک نماینده مرض به نمایندگانننمایند و یا ظرف مدت مشا

 . پیگیری میباشد و رای نهایی صادره ایشان برای طرفین الزم االجرا میباشد لح قانونی در تهران قابالصذی مراجع

تا  اس قرارداد به انجام تعهدات اولیه خود بر اسدو طرف  ورت توافق طرفین،در زمان بروز اختالف، در ص (2-14

موضوع اختالف، تعهدات طرفین متوقف  لکام لو فص لهند، در غیر این صورت، تا زمان حادامه میده حت مناقش

 . خواهد شد
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  : ضمائم)  15ماده

          فرم اطالعات تکمیلی طرف دوم            گروه محصوالت و حق الزحمه   روزنامه رسمی یا پروانه

 طرف دوم  بکس

                 کپی کارت ملی طرف دوم  تامین کاال وعملیات لدستورالعم            گروههای معاف از پذیرش

  عودت کاال    

  

  : سایر موارد شامل

 : تعداد نسخ قرارداد)16ماده 

همراه ضمائم آن که جزء الینفک قرارداد میباشد که در دو نسخه همسان امضاء و مبادله گردید و هر قرارداد حاضر به 

  . دو نسخه اعتبار قانونی و حکم واحد دارند

  

 امتیاز بمدیریت یا صاح  شرکت شیکسون                                                                            امدیریت عام

 شرکت 

/   آقای مهدی جعفری                                                                                  آقای     

 ...........................   خانم

 امضاء                                                                                                             امضاء          
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 : اطالعات تکمیلی طرف دوم) 1پیوست شماره 

 حمل و نقل کاال 

 اطالعات تکمیلی عملیات تامین کاال  

 تهران، دفتر مرکزی 

میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، خیابان فریمان، 

  8واحد  5کوچه بوجاری صفت، پالک 

 کاال به شیکسون  لتحوی لمح
کاال بعهده طرف دوم قرارداد می  لتحوی

  باشد

   

 : قرار از طرف دوم هزینه

 می لایر 40،000لایر  200،000سقف تا سفارشات برای-

 .باشد

 از کمتر و لایر 200،000از باالتر یا برابر سفارشات برای-

300,000 

 لایر 50،000 سفارش هر ازای به لایر،

 از کمتر و لایر 300،000 از باالتر یا برابر سفارشات برای-

400,000 
 لایر 70،000 سفارش هر ازای به لایر،

 400،000 از باالتر یا برابر سفارشات برای-

 هر ازای لایر به1،000،000لایر و کمتراز

 80،000سفارش 

وکمتر از لایر 1000،000،و به ازای هر سفارش باالی 

 کسر میشود لایر  95،000به ازای هر سفارش  2500،000

 400،0000تا  2500،000برای سفارشات برابر یا باالتر از -

 لایر کسر میشود 120،000به ازای هر سفارش 

به ازای هر  4000،000برای سفارشات برابر یا باالتر از-

 لایر کسر میشود150،000سفارش 

 

  

  

  

  

 هزینه ی ارسال کاال 

از ساعت  لهر روز به غیر از روزهای تعطی

 می باشد   13:00الی 09:00

تحویت توسط  لکاال در مح ا محدوده زمانی تحوی

 طرف دوم 

 نام نماینده طرف دوم بمنظور پیگیری    
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 گروه کاالها و حق الزحمه ) 2پیوست 

 گروه کاال  حق الزحمه 

 پوشاک زنانه و مردانه و بچگانه  %22 

 شال و روسری زنانه  %22 

 لباس زیر زنانه و مردانه  %22 

  زیور آالت و اکسسوری  %20 

  کیف و کفش و چمدان %17 

 عطر و ادکلن  %20 

 ساعت  %20 

 عینک  %20 

 بهداشتی و آرایشی  %20 

 مبلمان   %15 

 لوازم خانگی  %15 

 

  

  (عملیات، ارسال، تحویل مرجوعی)دستورالعمل تامین کاال و عملیات ( 3پیوست 

 : میباشد لیذدر رابطه با تامین کاالی سفارشات ،طرف دوم ملزم به رعایت موارد  

ساعت  24تا  2از  Seller Center در نرم افزار (آماده به ارسال)ر وضعیت سفارش به غییحداکثر زمان ت •

 . می باشد

 . کنترل کیفیت، ارسال کاالی منطبق با سفارش، سالم و تمیز، هر سفارش در بسته مجزا •

مرکزی  دریافت کاالهای عودت داده شده یا مرجوعی هم زمان با ارسال سفارش های روزانه به دفتر •

ز دت داده شده اگرفته میشود در غیر اینصورت هزینه ارسال کاالهای عو لشیکسون توسط طرف دوم تحوی

 .. طرف دوم بعهده طرف دوم میباشد لطرف مشتری از دفتر مرکزی به مح

 . معرفی رسمی دو نفر به عنوان رابط به نحوی که همواره یک نفر در دسترس باشد •

 . ارسال پیش فاکتور و دیگر ملزومات الزامی هر سفارش بصورت منظم بهمراه کاالها •

 . قیمت کاالها به صورت مستمرکنترل و بروزرسانی موجودی و  •
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 فروشگاه اینترنتی شیکسون  طرف دوم 

  

 : نام و نام خانوادگی

 : تاریخ

  :امضاء و مهر

  

 : نام و نام خانوادگی

 : تاریخ

  :امضاء و مهر


