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قرارداد همکاري

:طرفین قرارداد) 1ماده

"اکـین "بازاریـاب اینترنتـی کـه از ایـن پـس      صـاحب امتیـاز و   ، آقـاي محمـود میرزائـی بـه عنـوان      یتمـدیر بـه این قرارداد فی ما بـین حراجـی آنالیـن اکـین     
ــی  ــده م ــه  نامی ــود، ب ــریعتی     ش ــت ش ــن بس ــش، ب ــان دان ــریعتی، خیاب ــه ش ــی، محل ــتان گرم ــل، شهرس ــتی اردبی ــالك 2آدرس پس ــاس  103، پ ــماره تم ــه ش ب

از یک طرف و09149531521

........................................اسـه ملـی   شن/و کـد ملـی  .........................جـواز کسـب بـه شـماره     /داراي شـماره ثبـت  ........................................خـانم  /آقـا /فروشگاه/شرکت 
................................................................................................................................................................بــه آدرس پســـتی ..................................................در رســته شـــغلی  

نامیـده میشـود از طـرف دیگـر بـه شـرح و       "فروشـنده "کـه از ایـن پـس    ........................................و همـراه  ........................................و شماره هاي تمـاس ثابـت   
.یل ذیل منعقد گردیدصتف

:قرارداداختصاصیشرایط 

:موضوع قرارداد) 2ماده

ــارت ــه آن در وبســایت     اعب ــایش و ارائ ــق نم ــاي فروشــنده از طری ــوالت و کااله ــروش محص ــراي ف ــابی ب ــه بازاری ــدام ب ــاعی و akin.irســت از اق و شــبکه اجتم
.اپلیکیشن متصل به آن

:هاي فروشکمسیون و هزینه) 3ماده

عرضـه آن در درگـاه اینترنتـی اکـین بـه مشـتریان بـه شـرح جـدول پیوسـت مبلـغ            سـت کـه بابـت فـروش و     اکمسیون اکین بخشی از بهـاي فـروش کـاال   ) 3-1
.گرددآن محاسبه و اخذ می) درصد(

در (کــین، بـه صـورت مقطـوع و شــامل مالیـات بـر ارزش افـزوده بــوده       ابسـایت  ومفـروض اسـت کلیـه قیمــت هـاي ارائـه شـده توســط فروشـنده بـر روي         ) 3-2
ونـه مسـئولیتی در قبـال    گهـیچ  اکـین بـدیهی اسـت   . سـط خریـدار نهـایی پرداخـت و تحویـل فروشـنده مـی گـردد        کـه مبلـغ آن تو  ) صورت عدم معافیـت کـاال  

ازمان مالیات بر ارزش افزوده کـاالي فـروش رفتـه نداشـته و فروشـنده مسـتقیماً مسـئول ثبـت و پرداخـت مالیـات بـر ارزش افـزوده کـاالي فـروش رفتـه بـه سـ                 
.باشدامور مالیاتی کشور می

باشــد کــه مبلــغ آن توســط فروشــنده و بــر اســاس تفــاهم فــی مــا بــین  اکــین، مشــمول مالیــات بــر ارزش افــزوده نمــی) کمســیون(حــق الزحمــه مبلــغ) 3-3
.گرددپرداخت می

مگـر در مـواردي خـاص کـه پیـک فروشـنده مسـتقیماً کـاال را در شـهر گرمـی و           . باشـد مسئولیت دریافت وجه سفارشـات از مشـتري بـر عهـده اکـین مـی      ) 3-4
.گرددبابت کمسیون بدهکار میاکینبه صورت پرداخت در محل از طریق پوز سیار دریافت نماید که در این صورت فروشنده به 

:فروش کاال) 4ماده 

لـذا  .نمایـد پـذیرد و اکـین صـرفاً زیرسـاخت انجـام فـروش، دریافـت مبـالغ کـاال و ارسـال آن را فـراهم مـی            فروش کاال به مشـتري توسـط فروشـنده صـورت مـی     
رغـم تولیـد آن بـه صـورت خودکـار توسـط سـایت اکـین بـر عهـده           مسئولیت صدور فاکتور در وجـه مشـتري نهـایی یـا عـدم صـدور آن توسـط فروشـنده علـی         

.باشد و اکین هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن و مسائل مربوط به آن نداردفروشنده می

اظهـار نمـودن گـزارش مالیـاتی، مراتـب مـورد تأییـد اکـین نبـوده و همچنـین اکـین هـیچ گونـه              بدیهی است در صورت صدور فـاکتور در وجـه اکـین و   : تبصره
.مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت و مسئولیت خسارت وارده احتمالی بر عهده فروشنده خواهد بود

:مدت و تمدید قرارداد) 5ماده 

بــه مــدت ســه مـاه شمســی مــوقتی بــوده و در صـورت عــدم اعــالم فســخ از سـوي هــر یــک از طــرفین    ......./......./.......تـا  ......./......./.......مـدت قــرارداد از تــاریخ  
.باشدقرارداد تا پایان همان سال جاري معتبر می



يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود

٢

......./......./.......:تاریخ
.......................:نسخه

رفین بایـد تعهـدات جـاري و    روز کـاري بـه طـرف مقابـل، قـرارداد را فسـخ نمایـد و در ایـن فاصـله طـ          12هر یک از طرفین می تواند با ارسال اعالم کتبـی طـی   
.دانند با توافق یکدیگر مهلتی تعیین نمایندتسویه حساب خود را به نحو کامل انجام داده یا براي انجام آن به نحوي که مقتضی می

:تعهدات اکین) 6ماده 

:بر اساس مفاد این قرارداد اکین متعهد به انجام امور ذیل است

دهــد؛ آمــوزش هــاي الزم را بــه را بــراي معرفــی و تبلیــغ کاالهــاي فروشــنده اختصــاص مــیakin.irاکــین وبســایت اینترنتــی خــود بــا نشــانی اینترنتــی ) 6-1
گــردد وفروشــنده جهــت بــه روز رســانی لیســت کاالهــا، موجــودي آنهــا و قیمــت فــروش ارائــه خواهــد داد و تغییراتــی کــه در نتیجــه فــروش کــاال ایجــاد مــی  

.همچنین مشخصات سفارشات براي فروشنده به طریق الکترونیکی قابل مشاهده خواهد بود

.باشدمیakin.irاکین موظف به مدیریت بهینه ظاهر و فضاي الزم در وبسایت ) 6-2

.باشدهاي پستی جهت ارسال به مشتري بر عهده اکین میهماهنگی بین کلیه شرکت) 6-3

ــرم افــزاري فروشــندگان   گــردد کــهاکــین متعهــد مــی) 6-4 را در اختیــار ) Seller Center(جهــت مــدیریت موجــودي و بهــاي کــاال در ســایت اکــین، پنــل ن
.فروشنده قرار دهد

تقاضـاي خریـد مشـتري را از طریـق     اکـین ارسـال و  اکـین مشتري نهـایی درخواسـت خریـد خـود را از طریـق سـفارش کـاال بـه طـور الکترونیکـی بـراي            ) 6-5
.کندبه فروشنده اعالم می) بر اساس توافق(و یا دیگر راه هاي ارتباطی Seller Centerو ایمیل، پیامک 

:تعهدات فروشنده) 7ماده 

:باشدبر اساس مفاد این توافق نامه فروشنده موظف به انجام امور ذیل می

بایسـت رقـابتی و حـداقل    هـاي منـدرج بـر روي سـایت، مـی     قیمـت  . باشـد مسئولیت تعیین و درج قیمـت کـاال در سـایت اکـین، بـر عهـده فروشـنده مـی        ) 7-1
.باشد) م از اینترنتی و غیر اینترنتیعا(برابر کاالهاي همانند در سایر فروشگاه ها 

یـک  هـاي طـرف قـرارداد و یـا درب منـزل مشـتري نهـایی ننمایـد و حمـل کـاال توسـط پ           چنانچه فروشنده رأسًا اقدام به ارسال کاال به دفتـر اکـین، پسـت   ) 7-2
.گرددمیاز فروشنده اخذاکین انجام گردد، در پایان هر ماه هزینه هاي متعلقه محاسبه و 

رام فروشنده متعهد و ملزم گردیـد حـداقل روزانـه قیمـت هـاي تغییـر یافتـه و موجـودي انبـار خـود را در سـایت، شخصـاً بـروز رسـانی و یـا از طریـق تلگـ                 ) 7-3
مراتـب را فـورًا بـه اطـالع اکـین برسـاند تـا سـایت هـر لحظـه آپـدیت و بـروز گـردد و بـدین ترتیـب                09149531521و یـا شـماره تمـاس    akinir@به نشانی 

1بـدیهی اسـت عـدم رعایـت ایـن بنـد شـامل خسـارت مـورد اشـاره در تبصـره            .هیچ سفارشی به دلیل نبـودن موجـودي در انبـار یـا تغییـر قیمـت لغـو نگـردد        
.اد خواهد بوداین قرارد10ماده 

نمایـد تمـامی کاالهـاي تحـویلی بـه مشـتري نـو و سـالم و مطـابق توصـیفات اعـالم شـده در سـایت از نظـر کیفیـت، گـارانتی، رنـگ،                  فروشنده تضمین می) 7-4
یـا مشـتري نهـایی    akin.irخسـارتی بـه اکـین، سـایت     و چنانچـه در ایـن ارتبـاط   . هـا خواهـد بـود   اندازه، جنس، نحـوه نگهـداري و یـا شستشـو و سـایر ویژگـی      

.ي نیز موضوعیت دارندرخسارات موضوع این بخش قرارداد، پس از اتمام قرارداد همکا. وارد آید، فروشنده متعهد به جبران خواهد بود

وق قـانونی و  ، مالکیـت معنـوي و سـایر حقـ    )در صـورت وجـود  (فروشنده اعالم می دارد کـه مالـک کـاال بـوده و معـارض نـدارد و حقـوق مالکیـت صـنعتی          ) 7-5
.باشدیعرفی، متعلق به اوست یا حق بهره برداري از این حقوق را دارد و مطابق قوانین جمهوري اسالمی ایران مجاز به فعالیت اقتصادي و تجاري م

بررسـی و بـراي ارسـال بـه     باشـد و اکـین صـرفاً سـالمت ظـاهري و بسـته بنـدي کـاال را         بـر عهـده فروشـنده مـی    مسئولیت انجام تمام امور کنترل کیفیـت ) 7-6
نماید و در صـورت بـروز هـر گونـه مشـکل احتمـالی در کـاالي ارسـالی، بـر مبنـاي نظـر کارشـناس اکـین، اقـدامات الزم اعـم از تعـویض                 مشتري نهایی آماده می

.کاال و یا عودت مبلغ سفارش داده شده مشتري از سوي فروشنده، صورت خواهد پذیرفت

و مشخصـات فنـی یـا عینـی کامـل درج      دهـد، بـا ذکـر توضـیحات کامـل     د هـر محصـولی را کـه در سـایت بـراي عرضـه قـرار مـی        گردفروشنده متعهد می) 7-7
باشـند نیـز بـه همـراه کـاال ارسـال       بـدیهی اسـت کاالهـایی کـه داراي راهنمـا مـی      . نموده و هنگـام تحویـل سـفارش بـه مشـتري، عینـًا همـان را تحویـل نمایـد         

.گرددمی
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ــه غیــر از روزهــاي تعطیــل از ســاعت   زمــان تحویــل ک) 7-8 و بعــد از ظهرهــا از 13:00الــی 9:30االهــاي ســفارش شــده مشــتریان بــه دفتــر اکــین، هــر روز ب
روز بعـد از  11و اگـر سفارشـات بعـد از سـاعت مـذکور بـود بـا همـاهنگی بـا پیـک یـا دفتـر اکـین، حـداکثر تـا رأس سـاعت                 باشدمی19:00الی 16:00ساعت 

.خواهد بود)بجز تعطیالت(آن 

:پذیردمیهاي ذیل انجام حمل و نقل مرسوالت به یکی از روش) 7-9

هـاي طـرف قـرارداد    تحویـل پسـت  ،فروشنده راسـاً کـاال را طبـق ضـوابط اکـین و بـا چسـباندن برچسـب و لوگـوي اکـین بـر روي بسـته بنـدي کـاال              پیک-
.نمایدارائه میاکیننموده و یا مستقیماً درب منزل فروشنده تحویل و رسید تحویل آن را به دفتر 

.گرددپیک فروشنده کاال را به اکین تحویل داده و باقی مراحل توسط دفتر اکین انجام می-
.نمایدرب منزل مشتري تحویل داده و رسید تحویل دریافت میپیک اکین به دفتر فروشنده مراجعه و کاال را تحویل گرفته و به پست یا د-

.گرددانتخاب هر یک از موارد ذکر شده در باال به عهده فروشنده بوده و در قسمت توضیحات قید می

.کاالها از زمان تحویل به دفتر یا پیک اکین تحت بیمه خسارت بابت شکستگی احتمالی حین انتقال خواهد بود: تبصره

:محصوالت آرایشی و بهداشتی وارداتی یا تولید داخل) 7-10

رود یا ساخت و سایر مجوزهاي الزم از سازمان غذا و داروبهداشتی ودارا بودن پروانه-
.از تاریخ مصرف درج شده بر روي کاال حداقل به میزان یک چهارم آن باقی مانده باشد-
دارا بودن برچسب اصالت و سالمت از سازمان غذا و دارو-
ها و شبکه توضیع داراي مجوز از سازمان غذا و دارواز طریق نمایندگیالزام به توضیع و عرضه -
کننـده  تـأمین رعایت نظام ردیابی و رهگیـري محصـوالت، بـه نحـوي کـه در صـورت لـزوم سـازمان غـذا و دارو امکـان شناسـایی مصـرف کننـده نهـایی و               -

.محصول را داشته باشد

:آشامیدنی وارداتی یا تولید داخلمواد غذایی خوراکی و) 7-11

دارا بودن پروانه بهداشتی ورود یا ساخت و سایر مجوزهاي الزم از سازمان غذا و دارو-
.از تاریخ مصرف درج شده بر روي کاال حداقل به میزان یک چهارم آن باقی مانده باشد-
دارا بودن برچسب اصالت و سالمت از سازمان غذا و دارو-
و شبکه توضیع داراي مجوز از سازمان غذا و داروها و عرضه از طریق نمایندگیالزام به توضیع -
کننـده  تـأمین رعایت نظام ردیابی و رهگیـري محصـوالت، بـه نحـوي کـه در صـورت لـزوم سـازمان غـذا و دارو امکـان شناسـایی مصـرف کننـده نهـایی و               -

.محصول را داشته باشد

:تعویض و مرجوعی کاال) 8ماده 

فروشـنده مرجـوع کـردن کـاال را تحـت      . روز کـاري از زمـان تحویـل آن بـه دفتـر اکـین قابـل قبـول باشـد         15نمایند، عودت کاال حـداکثر تـا   میطرفین توافق
:شرایط زیر پذیرفت

ط، اکـین  در ایـن شـرای  . کاالي تحویـل داده شـده توسـط فروشـنده معیـوب، تـاریخ گذشـته یـا مطـابق منـدرجات سـفارش کـاال و توصـیفات آن نباشـد              ) 8-1
دهـد و فروشـنده ظـرف مـدت یـک روز کـاري پـس از دریافـت آن، کـاالي معیـوب و یـا متفـاوت             وصول کاال از مشتري، آن را به فروشـنده عـودت مـی   پس از 

چنانچـه کــاال بـه علـت کمبــود موجـودي قابــل تعـویض نباشــد،      . دهــدبـا سـفارش را مطــابق انتخـاب مشــتري تعـویض نمـوده و یــا کـل مبلــغ را عـودت مـی        
.یق اکین به مشتري پرداخت نمایدرفروشنده بهاي کاال را باید از ط

.حمل و نقل عودت سفارش، شامل حال فروشنده نخواهد بودهزینه صورتی که عودت کاال ناشی از قصور فروشنده نباشد، هیچ گونه در) 8-2

:تسویه حساب با فروشندگان) 9ماده 

کــه از مشــتري دریافــت کــرده، پــس از کســر ) بــه غیــر از سفارشــات عــودت داده شــده(فــروش رفتــه را اکــین بــه صــورت هفتگــی، بهــاي محصــوالت ) 9-1
.ها و مبالغ ذکر شده در قرارداد، نقداً یا طی حواله بانکی پس از محاسبه به فروشنده پرداخت خواهد نمودکمسیون و سایر هزینه
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رسـد، ایـن امکـان وجـود دارد     مـی ) مشـتري نهـایی  (طـوالنی تـر بـه دسـت ایشـان      مـانی  با توجه به اینکه بعضـًا سفارشـات در شـهرهاي مختلـف طـی ز     ) 9-2
بایســت از در ایـن گونـه مـوارد، مبـالغ احتمـالی مـی      . کـه در برخـی مـوارد، سفارشـات پـس از تسـویه حسـاب بـا فروشـنده از سـوي اکـین، عـودت داده شـود             

.تسویه حساب شودديعهاي بسوي فروشنده به اکین عودت داده شود و یا با صورتحساب

:جبران خسارت) 10ماده 

هـا بـا هـیچ مبلغـی قابـل      گـردد کـه برخـی از آن   عدم توجه بـه تعهـدات هـر طـرف قـرارداد مسـتوجب ضـرر و زیـان مـالی و اعتبـاري بـراي طـرف دیگـر مـی              
.یتمندي مشتریان داردباشد لذا انجام درست و به موقع تعهدات بسیار حیاتی بوده و سهم به سزایی در ترغیب و رضاجبران نمی

بایسـت بـر طبـق مـواردي کـه در سـایت بـه مشـتري اعـالم گشـته           بر همین اصول چنانچه از طرف هـر یـک از طـرفین قـرارداد قصـوري صـورت پـذیرد، مـی        
نحـوي جلـوگیري   جبران خسارت نموده و با تهیه و تحویل کـاال یـا خـدمت درخواسـتی، مشـتري را راضـی نماینـد تـا از شـکایت و دلخـوري مشـتري بـه هـر              

.به عمل آید

توانـد بـر پایـه قـوانین قـانون مـدنی و تجـارت کشـور نـزد مراجـع           از طرفی چنانچه نسبت به تعهـدات خـود در قبـال یکـدیگر سـر بـاز زننـد طـرف دیگـر مـی          
جلسـات دو جانبـه و سـعی    بـدیهی اسـت ایـن مهـم، توسـط طـرفین در وهلـه اول بـا برگـزاري          . ضایی ذیصالح، طرح دعـوي نمـوده وادعـاي خسـارت نماینـد     ق

.گردددر قبول خسارت از طرف دیگر با حصول توافق، مسئله حل وفصل می

ـ رگـ مدوبـ دهـ اوخیمـ رگناتسـ رهشییاضـ قهزوحـ هاگـ دادیگدیسرعجرمنیبامیففالتخازوربتروصرد قفـ اوتزالودعـ مکـ حردهکـ نیفرطـ قفـ اوتاب
.دوشیمیقلتیلبق

توانـد رأسـاً نسـبت بـه لغـو سـفارش اقـدام        روز از زمـان ثبـت سـفارش توسـط مشـتري، اکـین مـی       2در صورت عدم تأمین کاالي سـفارش داده طـی   : تبصره
.باشدریال می000،100ه همراه خسارت عدم تأمین کاال به مبلغ نموده و فروشنده متعهد به پرداخت کمسیون سفارش ب

:ضمائم) 11ماده 

صــفحه بــین طــرفین مهــر 5در ) اطالعــات تکمیلــی فروشــنده و کمســیون اکــین(پیوســت2تبصــره بــه همــراه 4بنــد و 24مــاده و 11ایـن قــرارداد شــامل  
ه قبــول تمــامی مــواد ایــن قــرارداد بــوده و لــیکن شــامل لیســت کاالهــا و درصــد  بــه منزلــ1هی اســت مهــر و امضــاء کــردن پیوســت بــدی. شــودوامضــاء مــی

.جداگانه بدان اشاره گردیده است5باشد و در پایان صفحه نمی2کمسیون مورد اشاره در جدول پیوست 

:توضیحات تکمیلی قرارداد حمل: تبصره

فروشندهمجموعه فروشگاهی اکین
:نام و نام خانوادگی بازاریاب

:امضاء بازاریاب......./......./.......: تاریخ
:مهر و امضاء اکین

:نام و نام خانوادگی
......./......./.......: تاریخ

:مهر و امضاء
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اطالعات تکمیلی فروشنده) 1(پیوست 

اطالعات تکمیلی فروشنده
:نام کامل فروشنده در سایت

:فروشندهرقمی 10کد پستی 
:شماره حساب و کارت

:شماره شبا
:نام بانک و شعبه

:نام صاحب حساب
:هاي تماس ثابتشماره

:شماره همراه و تلگرام
:آدرس کامل فروشگاه

:نام و شماره همراه تحویل دهندگان کاال
:توضیحات تکمیلی

:حمل و نقل کاال

: ....................نمونه مهر یا امظاء تحویل دهنده کاال: ....................                              کاال به اکین توسط فروشندهمحل تحویل

ی بـین اکـین   را در سـبد فـروش خـود دارد، نـوع کاالهـاي مـورد نظـر و کمسـیون تـوافق         2پیوسـت  از آنجایی که هر فروشـنده تنهـا بخشـی از لیسـت     :تبصره*
:شودو فروشنده در این قسمت ذکر می

: ....................کمسیون: ............................................................ نوع کاال) 2: .................... کمسیون: ............................................................ نوع کاال) 1

: ....................کمسیون: ............................................................ نوع کاال) 4: .................... کمسیون: ............................................................ ع کاالنو) 3

: ....................کمسیون: ............................................................ نوع کاال) 6: .................... کمسیون.................. : ..........................................نوع کاال) 5

: ....................کمسیون: ............................................................ نوع کاال)8: .................... کمسیون: ............................................................ نوع کاال) 7

فروشندهمجموعه فروشگاهی اکین
:نام و نام خانوادگی بازاریاب

:امضاء بازاریاب......./......./.......: تاریخ
:مهر و امضاء اکین

:خانوادگینام و نام 
......./......./.......: تاریخ

:مهر و امضاء
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انواع کاال و کمسیون مربوط به آن): 2(پیوست 

(%)کمسیوننوع کاال(%)کمسیوننوع کاال
کامپیوتر و تجهیزات اداريخانه و آشپزخانه

5موبایل و تبلت4لوازم خانه و آشپزخانه برقی
3لپ تاب2لوازم خانگی برقی حجیم

3کامپیوتر رومیزي و قطعات داخلی آنمد ولباس
3پرینتر و اسکنر15پوشاك زنانه و مردانه

8لوازم جانبی پرینتر و اسکنر15ساعتوروسري،زیورآالت و اکسسوري چرمی و غیر چرمی، شال
4لوازم جانبی کامپیوتر14کیف و کفش و چمدان

3مانیتور15لباس ورزشی
3تلفن و فاکس و لوازم جانبی14بچه گانه

5تجهیزات فروشگاهی و بانکیصوتی، تصویري و دوربین
3مبلمان اداري4پخش کننده دیجیتال و دیسک

12تجهیزات شبکه4ویدئو پروژکتور
زیبایی و سالمت3ویدئو پروژکتور فیلم و بازي

10لوازم آرایشی3نگی و سیستم صوتیاسینماي خ
9هاي فردي و محصوالت سالمتمراقبت12جانبی تلویزیونلوازم 

7محصوالت مراقبت فردي برقی3تلویزیون
12عطر و دئودرانت3هاي بازيکنسول

نوزاد و سرگرمی15هاي بازيلوازم جانبی کنسول
15اسباب بازي و سرگرمی3دوربین و تجهیزات تصویر برداري

15لوازم مهمانی، جشن و تولد7تجهیزات جانبیهاي امنیتی و دوربین
11سیسمونی15لوازم جانبی دوربین
7پوشک5قاب عکس دیجیتال

5پت شاپ5لوازم الکترونیکی خودرو
ورزش14لوازم جانبی صوتی خودرو

12ورزش و گردشالکترونیک
10، اسکوتر برقیزمستانیهاي تنیس، اقالم هواداري، ورزش3لوازم ذخیره سازي اطالعات

فرهنگ و هنر12لوازم جانبی الکترونیکی
18کتاب5گجت و ابزارهاي پوشیدنی

18مجلهابزار آالت و خودرو
11تقویم و سر رسید7خودرو

11لوازم تحریر8ابزار آالت
11محصوالت کمک آموزشی4ابزار آالت برقی

18ايچند رسانهسبک زندگی
12ساز و ادوات موسیقی10...)تابلو، فرش، سفال، پرده، تزئینات و(و سبک زندگی خانه 

12اقالم مذهبی7بهداشت منزل
5سوپر مارکت و مواد غذایی

5سایر


