قوانين و مقررات
در حال حاضر فقط افراد حقيقی امکان ثبت نام به عنوان فروشنده در ساز ٩٨را دارند

در نظر داشته باشيد ثبت هرگونه کد تخفيف ،متن تبليغاتی يا لينک به سايت شخصی فروشنده و ساير سايت ها
در فايل راهنما غيرمجاز است

توضيحات متنی محصول را به طور کامل و شفاف درج کنيد .عﻼوه بر توضيحات متنی حتما چند تصوير از
محصول را نيز در ميان متون ثبت کرده و از درج تصوير بدون توضيحات نيز خودداری کنيد

.فروشندگان اجازه خريد محصوﻻت موجود درساز ٩٨و درج آن در محصول خود را ندارد

.از لينک دادن تصاوير و يا توضيحات محصول به وب سايت شخصی خود خودداری کنيد

.قبل از آپلود فايل محصول خود را تست کنيد تا مشکلی در روند آپلود آن رخ نداده باشد

کليه محصوﻻت ثبت شده در ساز ٩٨می بايست کامﻼ با اطﻼعات درج شده در اين راهنما مطابقت داشته باشد و
عدم تطابق به هر دليل ،مانع از تاييد محصول ارسالی شما خواهد شد و به دليل تعداد زياد محصوﻻت در صف
بررسی ،به ناچار محصول شما حذف خواهد شد

برای جلوگيری از بروز مشکﻼت ،با دقت و حوصله کافی نسبت به آماده سازی فايل محصول خود اقدام کنيد.
و.قبل از ثبت محصول ،از صحت عملکرد محصول اطمينان حاصل کنيد

کليه تصاوير و محتوای مورد استفاده در پيش نمايش آنﻼين و توضيحات محصول ميبايست باتوجه به قوانين و
مقررات جمهور ی اسﻼمی ايران بوده و در صورت عدم رعايت اين موارد ،مسئوليت هرگونه عواقب احتمالی
برعهده فروشنده محصول است .همچنين در صورت مشاهده مغايرت محتوا با قوانين جمهور ی اسﻼمی ايران،
پيش نمايش حذف خواهد شد

فروشنده حق ندارد محصولی را که از جايی کپی کرده است در سايت بفروشد در صورت شکايت صاحب اصلی
محصول فروشندگی لغو خواهد شد

بازاريابی محصوﻻت ساز ٩٨در ساير رسانه ها و بسترهای مجاز ،توسط فروشندگان و ساير کاربران بﻼمانع
.است

ساز٩٨ميتواند در مواقع لزوم نسبت به حمايت از حقوق مادی و معنوی در ارتباط با برنامه و محتوا ی ارائه
شده از سوی فروشنده از طرق مختلف قانونی اقدام نمايد ،با وجود اين مسئوليتی در قبال هرگونه سوء استفاده
.اشخاص ثالث و يا نقض احتمالی حقوق فروشنده توسط اشخاص ثالث نخواهد داشت

به موجب اين قرارداد ،در صورت مشاهده هرگونه تﻼش جهت رخنه و نفوذ به بخشها ی مختلف و يا ايجاد تغيير
در هر محتوا ی ارائه شده توسط ساز ،٩٨حق پيگير ی از طريق مراجع قانونی و قضايی برا ی ساز 98محفوظ
ااست

فروشنده با پذيرش ای ن توافق نامه به ساز ٩٨اين اجازه را می دهد مطابق سياست های ساز ،٩٨افزايش
اعتماد خريداران و در نهايت افزايش فروش محصوﻻت ،محصوﻻت فروشندگان را با تخفيف تا سقف  % 30در
.جشنواه ها و طر حهای تخفيف ی خود عرضه نمايد

در صورت ثبت تکراری سفارش از يک محصو ل توسط يک کاربر در يک روز به دليل اشتباه کاربر ،يکی از
سفارش ها ی کاربر به ساز ٩٨ميتواند در هر زمان به تشخيص خود نسبت به تغيير ،به روزرسانی ،بهبود يا
اصﻼح حساب کاربری فروشنده اقدام نمايد

انجام هرگونه  ،اقدام يا رفتار غير حرفه ا ی توسط فروشنده پس از قطع همکار ی با ساز ٩٨و هرگونه فعاليتی
که به هر نوعی موجب سلب اعتماد کاربران از ساز ٩٨شود يا ايجاد هرگونه شايعه پراکنی و موارد ديگر ،
تخلف محسوب شده و ساز ٩٨می تواند در صورت مشاهده هريک از اين موارد (حتی موارد جزئی) از فروشنده
و فرد خا طی شکايت کرده و ادعا ی خسارت نما يد

مهم  :از آنجايی که ارتباط بين فروشنده و مشتری عمدتا از طريق واتساپ صورت ميگيرد لذا شماره موبايلی که
موقع ثبت نام وارد ميکنيد حتما بايد واتساپ داشته باشد

اطﻼعات پرداخت وارد شده در فرم احرازهويت که در داشبورد فروشندگی وارد خواهيد کرد برای تسويه حساب
.های بعدی شما استفاده خواهد شد و پس از تاييد قابل تغيير نخواهد بود

تطابق کامل مشخصات دارنده حساب بانکی با مشخصات هويتی فروشنده که در قرارداد درج شده است کامﻼ
.ضروری است

سهم فروشنده و ساز ٩٨از فروش هر محصول بر مبنای قيمت محصول خواهد بود و در صورت اينکه فروشنده
برتر باشيد ميزان درصد کمتر خواهد بود

ساز ٩٨به صورت هفته ای يک بار کل درآمد حاصل از فروش محصوﻻت فروشندگان را در قالب درخواست وجه
برا ی ايشان ثبت ميکند که فروشنده در صورت داشتن حداقل مبلغ  150.000تومان درخواست وجه ثبت شده،
ميتواند کل طلب خود از ساز ٩٨را در قالب درخواست تسويه برای ساز ٩٨ارسال کند .کليه درخواستها ی
تسويه ثبت شده تا قبل ا ز رو ز سه شنبه ،روز سه شنبه هر هفته به شماره کارت و يا شماره شبای اعﻼمی
.فروشنده طی حواله پای ا واريز خواهد شد

حق العمل ساز ٩٨و پرداختها
فروشنده ميپذيرد ،ساز ٩٨به نمايندگی از فروشنده حق وصو ل کليه مبالغ حاصل از فروش محصوﻻت -
فروشنده در فروشگاه ساز ٩٨را دارد و مبالغ موصوف پس از کسر کليه کسورات قانونی و حق اﻻمتياز

ساز ٩٨طبق قرارداد حاضر به حساب فروشنده واريز خواهد شد .در اين راستا فروشنده به ساز ٩٨مخيرا
وکالت می دهد ،نيابتا از طرف فروشنده اقدام به صدور فاکتور در خصوص محصوﻻتی که توسط فروشنده در
فضا ی مجاز ی مذکور به فروش می رسد نمايد .فروشنده کليه ی مسئوليت ها ی ناشی از صدور فاکتور مذکور
و فروش محصوﻻت بر روی وبسايت ساز ٩٨را بر عهده داشته و در صورت لزوم ،متعهد به حضور و
پاسخگويی در مراجع اداری و قضايی بوده و همچنين ضامن جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث و ساز٩٨
.می باشد و ساز ٩٨در خصوص موارد فوق فاقد هرگونه مسئوليتی می باشد

مهم ؛ فروشنده موظف است راههای ارتباطی بين فروشنده و مشتری که ساز ٩٨در بازه های زمانی مشخص و
تنظيم ميکند به سواﻻت پيش از خريد و مخصوصا پس از خريد کاربران و مشتريان پاسخگو باشد

با ارسال درخواست تبديل عضويت به فروشنده و طی فرآيند فروشنده شدن ،فروشنده عﻼوه بر شرايط استفاده
 .ازساز ،٩٨کليه مفاد قرارداد حاضر را پذيرفت

اينجانب کليه مفاد قرارداد فوق را به دقت مطالعه کرده و ضمن امضای اين قرارداد ،کليه موارد مندرج را می
پذيرم

