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 قرارداد همکاری

( طرفین قرارداد:1ماده   

   این قرارداد از تاریخ امضاء بین فروشگاه اینترنتی چیتا بای به آدرس www.chitabuy.com و به نمایندگی آقای هومن گم زاد)مدیر وبسایت( 

که در این قرارداد  0943420954و خانم ملیحه فرخنده )مدیر هماهنگی و صاحب امتیاز نماد اعتماد سایت( به کد ملی  0925108871به کد ملی   

................................................دارای شماره ثبت/جوازکسب به یا چیتا بای خوانده می شوند ، از یک سو و شرکت / فروشگاه / جناب آقای / سرکار خانم ............بازاریاب 

دیگر طبق شرایط زیر نامیده می شود،از سوی « فروشنده یا طرف دوم»ر این قرارداد شماره......................................................و کد ملی......................................................که د

وری اسالمی ایران،به امضاء رسید.هو طبق قوانین جم  

(اقامتگاه قانونی طرفین:2ماده  

مکاتبات و اوراق عادی و  نشانی و اقامتگاه قانونی طرفین به شرح ذیل است.هر گونه تغییر در نشانی و اقامتگاه باید کتباً به اطالع طرف دیگر برسد.ارسال هرگونه

نشانی ها،ابالغ شده واقعی تلقی می شود. رسمی به این  

9183875794و کد پستی  6، واحد 94، پالک  2، ارم  46چیتا بای: مشهد،خیابان سناباد ، سناباد نشانی   

chitabuy@gmail.com :ایمیل 

.......... کد پستی:........................................................................................................................................................................نشانی فروشنده:.........................................  

ل:.........................................................تماس:.................................................... ایمیشماره   

 

 شرایط اختصاصی قرارداد:

(موضوع قرارداد:3ماده  

www.chitabuy.com اقدام بازاریاب به بازاریابی برای فروش کاالهای فروشنده از طریق نمایش و ارائه محضوالت در وب سایت چیتا بای به نشانی  

  

(حق الزحمه:4ماده  

ارزش افزوده (حق الزحمه بازاریاب معادل ریالی درصدی معین از قیمت فروش همان کاال در سایت چیتا بای می باشد.حق الزحمه پیش از احتساب مالیات بر 1-4

 کاال محاسبه میگردد.

شماره دو می باشد.(درصد حق الزحمه هر گزوه از کاالها،مطابق جدول پیوست 2-4  

ورت عدم صورت مقطوع و شامل مالیات بر ارزش افزوده بوده)در ص،به نده بر روی وب سایت چیتا بایروش(مفروض است که کلیه قیمت های ارائه شده توسط ف3-4

ته نداردفمالیات بر ارزش افزوده کاالی فروش رمعافیت کاال(که مبلغ آن توسط خریدار نهایی پرداخت می گردد.بدیهی است چیتا بای هیچگونه مسئولیتی در قبال   

بای می بایست صورتحساب رسمی مربوط حق الزحمه خود را به صورت دوره ای صادر نموده و تحویل فروشنده نماید.چیتا   

(مسئولیت دریافت وجه سفارشات از مشتریان به عهده چیتا بای می باشد.5-4  

http://www.chitabuy.com/
mailto:chitabuy@gmail.com
http://www.chitabuy.com/
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(فروش کاال:5ماده  

نهایی توسط چیتا بای صورت می پذیرد.اما ارسال و صدور فاکتور در وجه مشتری نهایی بر عهده فروشنده می باشد و چیتا بای مسئولیتی در فروش کاال به مشتری 

.قبال آن و مسائل مربوط به آن ندارد  

نبوده و رشات مالیاتی مراتب مورد تایید این فروشگاه صدور فاکتور در وجه چیتا بای و اظهار نمودن آن در گزا ورتقرارداد بدیهی است در ص 5و ماده  1مادهپیرو 

 همچنین این فروشگاه هیچگونه مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت و مسئولیت خسارت وارده احتمالی به عهده فروشنده خواهد بود.

 

 شرایط عمومی قرارداد:

(مدت و تمدید قرارداد:6ماده  

جاری اعتبار دارد و همچنین در صورت عدم فسخ قرارداد از سوی طرفین، قرارداد و الحاقیه های آن به صورت  این قرارداد از زمان امضاء تا انتهای سال شمسی

 خودکار و آخرین شرایط توافق شده مکتوب در انتهای هر سال شمسی به مدت یک سال شمسی تمدید می گردد.

(فسخ قرارداد:7ماده  

روزه به طرف مقابل،قرارداد را فسخ نماید و در این فاصله طرفین باید تعهدات جاری و تسویه حساب خود را به  30هر یک از طرفین می تواند با ارسال اخطار کتبی 

جام آن به نحوی که مقتضی می دانند یا توافق یک دیگر مهلتی تعیین نمایند.ننحو کامل انجام داده یا برای ا  

(تعهدات چیتا بای:8ادهم  

ی متعهد به انجام امور ذیل است:بر اساس مفاد این قرارداد چیتا با  

.چیتا بای را برای معرفی و تبلیغ کاالهای فروشنده اختصاص می دهد (چیتا بای بخشی از سایت اینترنتی خود به نام1-8  

برای محافظت از صدمات حمل از  تا جایی که در اختیار خود است، (در شرایطی که کاال از طریق چیتا بای برای مشتری نهایی ارسال شود ، چیتا بای کاال را2-8

،بیمه می نماید.اما مسئولیت حمل کاال به شهر های مختلف بر عهده سازمان پست یا هر سازمان حمل و نقل دیگر است.قبیل خرابی ناشی از ضربه و بارندگی  

. می باشد  www.chitabuy.com (چیتا بای موظف به مدیریت و انتخاب فضا و ظاهر وبسایت  3-8  

ق ایمیل و یا تری نهایی درخواست خرید خود را از طریق سفارش کاال به طور الکترونیکی برای چیتا بای ارسال و چیتا بای تقاضای خرید مشتری را از طری(مش4-8

.تماس و راه های دیگر به فروشنده اعالم می نماید  

کسر درصد حق الزحمه خود برای فروشنده واریز نماید.(چیتا بای متعهد است هر ماه مبلغ کاالهای فروخته شده فروشنده را پس از 5-8  

(تعهدات فروشنده:9ماده  

 بر اساس شرایط این قرارداد فروشنده موظف به انجام امور ذیل می باشد:

است اقدام به فاکتور کردن ایمیل و شماره تماس داده شده به چیتا بای همراه آنالین باشد و بعد از اعالم سفارش مشتری از سوی چیتا بای فروشنده موظف (1-9

 کاال و ارسال آن توسط پست به آدرس اعالم شده توسط مشتری نماید)*هزینه پست توسط مشتری پرداخت می گردد(.
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کاالهای همانند و حداقل برابر با قیمت چیتا بای ، می بایست رقابتی اعالم شده به (مسئولیت تعیین قیمت درست کاال بر عهده فروشنده می باشد.قیمت های 2-9

 در سایر فروشگاه ها )اعم از اینترنتی و یا غیر اینترنتی(باشد.

اسالمی تولید شده و یا از مبادی رسمی کشور وارد گردیده است (فروشنده تضمین می نماید که تمامی کاالهای تحویلی به مشتری مطابق قوانین جمهوری 3-9

و مطابق توصیفات اعالم شده از نظر کیفیت ، رنگ ، اندازه ، جنس و شستشو و سایر ویژگی ها خواهد بود و چنانچه  همچنین کاال ها اصل،دارای گارانتی ، نو و سالم

بخش قرارداد پس از در این ارتباط خسارتی به چیتا بای ، سایت چیتا بای یا مشتری نهایی وارد آید ، فروشنده متعهد به جبران خواهد بود.خسارات موضوع این 

رداد همکاری نیز موضوعیت دارند.اتمام قرا  

لق به عرفی،مت(فروشنده اعالم می دارد که مالک کاال بوده و معارض ندارد و حقوق مالکیت صنعتی )در صورت وجود(،مالکیت معنوی و سایر حقوق قانونی و ع4-9

ری اسالمی ایران مجاز به فعالیت اقتصادی و تجاری می باشد.اوست یا حق بهره برداری از این حقوق و عرضه کاالهای مربوطه را دارد و مطابق قوانین جمهو  

سایر خریداران  (فروشنده متعهد است که در صورت اعمال هرگونه تغییر در نوع و بهای کاال،توقف تولید یا عرضه محصول و همچینین تخفیف های ارائه شده به5-9

ت کلیه خسارات وارده به چیتا بای و مشتری نهایی،بر عهده فروشنده می باشد.در اسرع وقت چیتا بای را مطلع نماید.در غیر این صورت مسئولی  

(مسئولیت گرفتن عکس های محصول و صحت قیمت کاال به عهده فروشنده می باشد و چیتا بای فقط به درج آن در وبسایت اقدام می نماید.6-9  

فروشنده می باشد و چیتا بای نسبت به انجام کنترل کیفیت و ارسال کاال اقدام نخواهد مسئولیت انجام تمامی امور کنترل کیفیت و ارسال کاال بر عهده (7-9

گ و سایر ویژگی های کرد.تنها در صورت بروز هرگونه ادعا از سوی مشتری مبنی بر معیوب و یا ناقص بودن کاال و یا عدم تطابق آن با سفارش ثبت شده)اعم از رن

اقدام خواهد کرد.بر مبنای نظر کارشناسی چیتا بای،اقدامات الزم اعم از تعویض و یا ارسال دوباره کاال به مشتری از سوی موضوع  ی(چیتابای نسبت به بررسکاال

 فروشنده صورت خواهد پذیرفت.در صورت لزوم وجه پرداختی مشتری از سوی چیتا بای به ایشان برگردانده خواهد شد.

روشنده در هر شهری که باشد از طریق پست انجام خواهد پذیرفت.ف(ارسال محصوالت به خریدار نهایی از سوی 8-9  

سایت چیتا بای  (در صورتی که به هر دلیل از پیش پدیرفته نشده ای ، کاالی سفارش مشتری از طرف فروشنده ارسال نشود،تمامی خسارات وارده به چیتا بای ،9-9

 و مشتری نهایی بر عهده فروشنده خواهد بود.

:(مشترکات10ماده  

نگاه دارند  نامه همکاری فیمابین را در زمان قرارداد و پس از آن محرمانه طرفین موظفندکلیه اطالعات محرمانه طرف دیگر از جمله اسناد حقوقی و توافق (1-10

دشبا بدیهی است این مورد در رابطه با اطالعاتی که در اختیار عموم قرار دارد، نمی. مگر در مورد مراجع ذی صالح قانونی  

بود. ( هیچ یک از مواد و مفاد قرارداد حاضر به معنای شراکت یا وجود رابطه کارگر و کارفرمایی فیمابین فروشنده و چیتا بای نبوده و نخواهد2-10  

( هیچگونه تغییری در این توافق نامه معتبر نیست مگر با توافق کتبی طرفین توافق.3-10  

روز از زمان تحویل آن به مشتریان قابل قبول باشد.فروشنده مرجوع کردن کاال و یا تعویض کاال را تحت شرایط زیر  3تا  ( طرفین توافق می نمایند عودت کاال4-10

پذیرفت: خواهد  

 از پس بای چیتا شرایط این در. نباشد آن توصیفات و کاال سفارش مندرجات مطابق یا گذشته مصرف تاریخ معیوب فروشنده توسط شده داده تحویل کاالیالف( 

 انتخاب مطابق را سفارش با متفاوت یا و معیوب کاالی آن دریافت از پس کاری روز یک ظرف در فروشنده و دهدمی عودت فروشنده به را آن مشتری از کاال وصول

 به باید چیتا بای طریق از را کاال بهای فروشنده نباشد تعویض قابل موجودی کمبود علت به کاال چنانچه. دهد می را عودت آن مبلغ کل یا و نموده تعویض مشتری

نماید. پرداخت مشتری  
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 فروشنده شرایط این در شود داده عودت یا و شده باز نهایی مشتری بای یا  چیتا توسط دلیل هر به باشد شده استفاده آن از اینکه بدون و نو شرایط در کاال اگرب(

 نقل و حمل هزینه با رابطه نماید.درمی کاال تعویض به اقدام و عودت می دهد چیتا بای یا مشتری به را کاال مبلغ چیتا بای طریق از و مشتری درخواست مطابق

باشد: می ذیل شرح به موارد شده داده عودت سفارشات  

 با مغایر کاالی ارسال یا و ناقص یا و معیوب کاالی از ناشی کاال عودت که باشدمی  فروشنده عهده بر سفارشاتعودت  نقل و حمل هایهزینه صورتی در تنها الف(

فروشنده خود مسئول ارسال دوباره کاال و پرداخت هزینه ارسال آن می باشد. اینصورت در باشد غیره و مدل ،سایز ،رنگ مثل مشتری سفارش  

شد. نخواهد فروشنده حال شامل سفارش دادن پس نقل و حمل هزینه گونه هیچ نباشد فروشنده قصور از ناشی کاال که صورتی در ب(  

گردد. می پرداخت نهایی خریدار توسط و باشد می ایران اسالمی جمهوری پست نرخ کاال مطابق جابجایی و ارسال های هزینه (5-10  

(فروشنده و چیتا بای محاسبه هزینه پست رو توسط سیستم هوشمند سایت قبول دارند.6-10  

(پرداخت:11ماده  

 هاهزینه سایر و الزحمه حق کسر از پس کرده دریافت مشتری از که شده( داده سفارشات عودت از غیر فروش رفته را )به محصوالت بهای ماهانه صورت به چیتا بای

 کاری روز اولین محاسبه فرآیند آغاز است ذکر شایان نمود خواهد پرداخت فروشنده به محاسبه از پس کاری هفته یک طی و بانکی حواله یا قرارداد.نقدا در شده ذکر

است. 17 الی 8 ساعت از ایران اسالمی جمهوری رسمی تعطیالت و جمعه استثنای به هفته روز هر کاری روز از منظور باشد می شمسی ماه از پس  

(عدم تامین کاال:12ماده  

 فروشنده و نماید اقدام سفارش لغو به نسبت راساو  تواند می چیتا بای مشتری توسط سفارش ثبت زمان از روز دو طی سفارشات کاالی تامین عدم صورت (در1-12

خسارت وارده می باشد)در صورت لزوم( مبلغ پرداخت به متعهد  

 سوی از تومان 20000 مبلغ نشده تامین آیتم هر ازای به باشد وی سفارشات کل درصد 5 از بیش ماه در فروشنده نشده تامین کاالهای درصد که صورتی در (2-12

میگردد. پرداخت زیان و ضرر به عنوان بای چیتا به فروشنده  

(خسارات قراردادی:13ماده  

 این ماده شرایط است بدیهی و است قراردادی خسارت جبران آید مقصر ضامن وارد مقابل طرف به خسارتی طرفین از یک هر جانب از قرارداد این موجب به چنانچه

باشد. می ایران اسالمی جمهوری ذیصالح مراجع در پیگیری قابل و است قرارداد این جرایم ماده از جدای  

(تعداد نسخ قرارداد:14ماده  

و حکم واحد دارند. قرارداد حاضر به همراه ضمائم آن جزء الینفک قرارداد می باشد که در دو نسخه همسان امضاء و مبادله گردید و هر دو نسخه اعتبار قانونی  

 

 فروشگاه اینترنتی چیتا بای فروشنده

نام خانوادگی:نام و   تاریخ: 

 امضاء و مهر تاریخ:

  امضاء و مهر
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(اطالعات تکمیلی فروشنده:1پیوست شماره  

 

اطالعات تکمیلی فروشنده                           

 نام فروشنده در سایت 

 شماره حساب 

 شماره شبا 

 نام بانک و شعبه 

 نام صاحب حساب 

 

 حمل و نقل کاال

اطالعات تکمیلی حمل و نقل کاال             

 کد پستی فروشنده به عنوان فرستنده 

 حداکثر زمان ارسال پس از سفارش 

 نماینده فروشنده جهت پیگیری تامین و ارسال کاال 

 شماره تماس نماینده فروشنده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فروشگاه اینترنتی چیتا بای فروشنده

 تاریخ: نام و نام خانوادگی:

 امضاء و مهر تاریخ:

  امضاء و مهر
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(گروه محصوالت و حق الزحمه2پیوست   

 نوع کاال درصد حق

 لباس کار

%20  البسه پزشکی 

%17  البسه خدماتی 

%17  البسه رستورانی 

%20  البسه اداری 

 ملزومات کار و لوازم ایمنی

 کاله  16%

%15  دستکش 

 عینک محافظ 17%

%23  کفش ایمنی 

%15  الباقی 

 پوشاک مردانه

%18  تی شرت 

%22  پیراهن 

%20  کُت 

%17  البسه های ورزشی 

%17  شلوار 

 پوشاک زنانه و بچه گانه

%14  لباس مجلسی 

%17  شلوار 

%18  تی شرت و پیراهن 

%16  البسه های ورزشی 

%19  شال و روسری 

 کیف و کفش

%17  کفش مردانه 

%16  کفش ورزشی مردانه 

%17 زنانهکفش    

%18  کفش های بچه گانه 

%17  کیف دستی زنانه 

%15  کیف مردانه 

%20  زیور آالت و اکسسوری چرم و غیر چرم 

%17 و چمدان کوله   



  13    تاریخ:  /   / 

7 
 

 

(دستور العمل تامین کاال و عملیات3پیوست   

 در رابطه به تامین کاالی سفارشات ، فروشنده ملزم به رعایت موارد ذیل می باشد:

 روز کاری محصول برای مشتری پست شودحداکثر پس از یک  •

 کنترل کیفیت،ارسال کاالی منطبق با سفارش ، سالم و تمیز •

 دریافت کاالی عودت داده شده توسط مشتری،ارزیابی و ارسال مجدد آن •

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

 از سر رسید لهفته قباطالع رسانی عدم تامین کاال حداقل یک  •

 ارسال فاکتور طراحی شده چیتا بای به همراه محصوالت •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فروشگاه اینترنتی چیتا بای فروشنده

 تاریخ: نام و نام خانوادگی:

 امضاء و مهر تاریخ:

  امضاء و مهر
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