
  نمايندگي تجارت دامينقرارداد 

  :                                                                                                       شماره قرارداد:اريخت
  :فرزند :                        كد ملي"سيد محمد حسيني"آقاي  ): طرف اول قرارداد(طالگستر 

: نشاني

  
  سايت طالگستروبدر اينترنتي  هاي و دريافت نمايندگي فروش دامينءاعطا: موضوع قرارداد

 قراردادكلي فاد م - ماده الف:  

 ناميده مي شود، متقبل "نماينده" ، صرفاً در اين قراردادكه از اين پس ، طرف دومطبق اين قرارداد - 1
 و جذب  با خريدارانرايزنيپاسخگويي و  و انجام امور  غير انحصاريبعنوان نماينده رسمياز اين پس  كه گرديده

  طرف اول كه ازين پس در اين قرارداد،با وبسايت مايل خود در حد توان و ت....ودامين فروش تبليغ و مشتري و 
  همكاري نمايدبمدت يكسال كامل شمسي از تاريخ عقد قرارداد،   ناميده ميشود،"طالگستر"

 دامينهاي مندرج در سايت تمامي تجارتارائه و نيز پذيرش نمايندگي در اين قرارداد، در راستاي  - 2
  ميباشدآنوسط طالگستر و ساير محصوالت  ت مشترياني سايتو نيز طراحطالگستر 

نحوه همكاري بدينسان است كه اطالعات مورد نظر نماينده محترم در وبسايت طالگستر، بعنوان  - 3
 50اختصاصي  كوپن تخفيف بصورت يك "                " كد و. نماينده درج و در معرض عموم قرار مي گيرد

در صورت استفاده مشتريان از اين و .  ارائه نمايدشد آنرا به مشتريانگردد كه بتواندرصدي به نماينده تقديم مي 
 شود پرداخت مي به نماينده بعنوان پورسانت خريد مشتري، از كل مبلغ   % ميزان كوپن، 

ن تخفيفي ميباشد كه مشتري حين سفارش در سايت طالگستر  معيار فعاليت نماينده، صرفاً كوپمبنا و - 4
تفاوتي در سهم پورسانت هيچ و . كه مشتري از چه طريقي با نماينده، آشنا شده استو مهم نيست . ثبت نموده

 يست توسط طالگستر با معرفي مشتري توسط نماينده به طالگستر نه، بين معرفي مشتري به نمايندنماينده

با حسابهاي بانكي امكان ميبايست  ان و طالگستر، تا حدفي مابين خريدارتمامي تبادالت مالي  - 5
 گستر انجام پذيرد و نماينده، امكان اخذ وجه اجباري از مشتري و يا اخذ بدون هماهنگي با طالگستر را نداردطال
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 محصوالت،فاكتورها و   دامينها، تمامي...و نيز تسهيل در خريد و فروش وني هدف پيگيري موارد قانو با  - 6
 .گرددو تبادل ت ثب ،طالگستر با نام و مشخصات رسمي و قانونيميبايست تا حد امكان 

 گردد  انجام مورد توافق و رضايت طرفينراههاياز  يا اًكتبتمامي گزينه هاي مهم في مابين، ميبايست  - 7
  برعهده مالك اصلي آن ميباشدو مسئوليت نگهداري هر نوع مدرك،

 دهنماينتوسط  اين قرارداد، مذكور دروجه  پرداخت كل پس از بالفاصله محاسبات،فعاليت و زمان آغاز  - 8
 . ميباشدطالگستربه 

تجارت  ملزم به رعايت كلية موازين شرعي و قانوني و عرفي و اخالقي در زمينه اقتصادي و ،هر دو طرف - 9
  ميباشند كشوري و رسميقوانيننمايندگي و  و الكترونيك

  

 تعهدات نماينده -ماده ب:  

صر، پاسخگوي مشتريان  ع4 صبح تا 9نماينده پذيرفته است كه حداقل در ساعات و ايام اداري از  -10
  در پذيرش حضوري و يا پاسخگويي در ساير ساعات و ايام، مختار ميباشد هموارهبصورت تلفني باشد و

بليغ تاينده يا مست جهت جذب مشتري و تبليغ خود بعنوان ن اكه مايل نماينده مي تواند به هرنحوي -11
بنري يا ويدئويي در شبكه هاي اجتماعي و پيجها  براي مثال تبليغات تصويري يا .ر، اقدام نمايدمستقيم طالگست

 : بجز موارد زير... و ديگر وبسايتها و ايميل ماركتينگ و سطح شهر و

 بازاريابي حضوري و سرزده -  پيامك تبليغاتي-)مزاحمت و تكدي گري تلفني( بازاريابي تلفني تماس وهرگونه-
ه اي ديگر كه منجر به خدشه دار شدن اعتبار طالگستر  هرگونه تبليغ و شيو-...به ادارات و شركتها و اشخاص و

  .و يا ايجاد مزاحمت براي ديگران، تلقي شود، تخلف محسوب شده و شامل پورسانت و نيز ادامه همكاري نميشود

در راستاي پيشگيري از سوء استفاده هاي احتمالي و نيز اطمينان از صحت عملكرد نماينده گرامي، - -12
پذيرد مي  سپرده گذاري بصورت يكساله نزد طالگستر انجام )نتوما     (               تومان"                 "مبلغ 

 و در پايان يكسال همكاري، كل مبلغ سپرده، بطور كامل، عودت داده ميشود

عطف به اينكه مبلغ سپرده بصورت نقدي بوده و طالگستر با آن مبلغ، نسبت به خريد و فروش  -13
به  ثابت و نقدي بعنوان درآمد تومان "                     "  اقدام مي نمايد، ماهيانه مبلغ نيزدامينهاي بيشتر

نماينده، چه در هرماه، و . نماينده ارجمند، تقديم مي گردد كه اين مبلغ، مجزاي از سهم پورسانت وي ميباشد
 تقديم گرددبصورت مستمر ي جذب مشتري و فعاليت داشته باشد و چه نداشته باشد، اين مبلغ ميبايست به و
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در صورت اثبات تخلف نماينده، اطالعات وي از سايت طالگستر، حذف شده و هيچگونه خدماتي به  -14
 . و بستگي به نوع تخلف، نمايندگي وي بمدت حداقل دوماه يا بصورت دائم، لغو مي گردد.نمي گرددان ارائه شاي

 البته شامل پرداخت پورسانت نميشودفعال بوده كه معتبر و همچنان اما كوپن تخفيف وي، 

پس از اثبات تخلف نماينده، چنانچه غرامت نقدي مستقيم به طالگستر يا مشتري وارد نموده باشد، وي  -15
ز سهم ماهيانه و در صورت نياز از مبلغ سپرده  پرداخت، مبلغ او در صورت عدم. مكلف به جبران آن ميباشد

 ، شامل غرامت نميشودمؤثر نبوده اندكه ناچيز بوده و  حدي زيانهاي معنوي تا. ايشان كسر مي گردد

متعلق به ...  سايت و حسابهاي بانكي و ايميل و كامل پنل مديريتاطالعات درخواست امكان نماينده، -16
 را ندارد طالگستر

مبلغ را پس از كسر چنانچه نماينده، مبلغي را از مشتري جهت سفارش دامين اخذ نمايد، مكلف است  -17
طالگستر، هيچگونه در غير اينصورت، .  خود بابت همان دامين، فوراً به طالگستر پرداخت نمايدپورسانت

  اعتراض مشتري و يا پيگرد قانوني وي ندارد تحويل دامين يا محصول و نيزمسئوليتي در خصوص

 قرارداد  بابت هر مشتري، ميتواند نسبت به عقدنماينده، فقط با هماهنگي و اخذ تأييد كتبي از طالگستر -18
  به رؤيت و تأييد كتبي طالگستر رسيده باشد قبالً نمايد و مفاد قرارداد بايداقدامبا آن مشتري، مستقيم 

  

 تعهدات طالگستر -ماده ج:  

 حق اجبار به حضور مستمر يا پاره وقت خود در فروشگاه و يا محل كار نماينده را ندارد طالگستر -19

  نمايندگان درج نمايدبخشطالگستر مكلف است اطالعات تماس مورد دلخواه نماينده را در سايت، در  -20

 يا بيش از ميزان تخفيف نماينده به برابربا ميزاني  به مشتريان  مستقيمطالگستر حق ارائه تخفيف -21
 دهدميتواند به مشتريان، تخفيف % 45حداكثر مجموعاً يعني طالگستر، . مشتريان را ندارد

كه . طالگستر موظف است نام هر داميني را كه بواسطه نماينده به فروش رفته است، به وي اعالم دارد -22
 را به نماينده يا ديگران اعالم دارد... البته نبايد اطالعات خصوصي خريدار و

طالگستر متعهد مي گردد كه بالفاصله پس از ثبت هر سفارش در سايت، نسبت به انجام مراحل اداري  -23
  به خريدار اقدام نمايد يا تحويللكيتو قانوني و الزمة آن جهت انتقال ما
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و يا درج . طالگستر نبايد در وبسايت، دامين يا محصوالتي را درج نمايد كه قيمت آن نامشخص باشد -24
 ديد بازديدكنندگان باشندمشخص و در معرض و كليه محصوالت بايد داراي قيمت فروش . شده باشد توافقي

فعال بودن يا غيرفعال بودن نماينده، اطالعات وي از روي ر نمي تواند به داليلي همچون كم طالگست -25
 ايشان را لغو كند و يا نمايندگي  را حذفوبسايت

ت، اطالعاتش درج شده، انتقال طالگستر ميبايست دامين را بنام همان فرديكه در فرم سفارش در وبساي -26
 ر با اطالعات هويتي نماينده، كامالً يكسان باشدحتي اگر اطالعات آن خريدا. مالكيت دهد

 دنمايندگان يا ساير افراد را ندارارائه تخفيف بيشتر به ديگر طالگستر حق  -27

 .طالگستر حق استفاده از نام و عنوان و اطالعات نماينده جهت ديگر فعاليتهاي خود را ندارد -28

  

 و فسخماليشرايط  - ماده د :  

  هر ساعت پس از انتقال يافتن نهايي مالكيت48نماينده، حداكثر مدت زمان پرداخت سهم پورسانت  -29
 ميباشدو يا تحويل محصول دامين به خريدار 

 نيز با رضايت  ونماينده، هيچ الزامي به عقد قرارداد با مشتريان را ندارد و فقط در صورت تمايل خود -30
 طالگستر ميتواند با مشتري مورد نظر، قرارداد منعقد نمايد

ت توسط مركز ثبت و لكي تأييد انتقال ما.... ياخريداراليل قانوني، مانند مشكل هويتي كه بددر صورتي -31
 كل  فوراًي خود،ت هريك به ميزان سهم دريافميبايست ،اين قراردادانتقال دامنه هاي ملي انجام نپذيرد، طرفين 

 رمزد يا زياني به وي عودت دهندكامل و بدون كسر هيچگونه كاي كه از مشتري، دريافت داشته اند را بطور هوج

 جهت عدم تحويل يك دامين يا محصول، قصور از سوي طالگستر بوده و سبب انصراف موارديكهدر  -32
  محفوظ بوده و ميبايست پرداخت شودهمچنان خواسته يا ناخواسته مشتري از سفارش گرديده، سهم نماينده، 

دامه همكاري نداشته باشد، طالگستر در استرداد در صورتيكه نماينده در طول مدت قرارداد، تمايل به ا -33
 يا عدم استرداد كل يا بخشي از سپرده اصلي نماينده، زودتر از موعد پايان قرارداد، مختار است

 طالگستر مكلف به ، لغو نمايندگي را داشته باشددرخواستچنانچه نماينده، زودتر از موعد قرارداد،  -34
 ل كردن كوپن تخفيف متعلق به نماينده ميباشدحذف اطالعات وي از وبسايت و غيرفعا
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 قرارداد، همچنان سهم مدت همكاري، ميبايست تا پايان پايانزودتر از موعد نماينده، در زمان انصراف  -35
  به وي عودت داده شده باشد سپردهمبلغكل مگر آنكه . ماهيانه ايشان پراخت گردد

ضمن تصفيه حساب كامل،  الم انصراف همكاري نمايد،اع قرارداد،  پايان زودتر از موعد،چنانچه طالگستر -36
 درآمد ثابت نماينده ميباشددوماه معادل مكلف به عودت اصل سپرده بهمراه 

 پايان همكاري در هر زمان، طالگستر ميبايست كوپن تخفيف را غيرفعال نموده و تا دو  انصراف ياپس از -37
، ميبايست معادل  كوپن فعال كردن هرباربه ازاي اينصورت، غيردر . سال حق فعال كردن يا استفاده از آنرا ندارد

بند، شامل بندهاي اين . رداخت كند پيشفرض پةمبعنوان حق الزحدوماه درآمد ثابت ماهيانه نماينده را به وي، 
  تخلفات نماينده نميشودبامرتبط 

توسط ارائه كوپن تخفيف و قرارداد اين  از تاريخ عقد سه روزحداكثر طي ، نمايندهپرداخت وجه از سوي  -38
   و قانوني دانستن اعتبار آن ميباشداين قراردادمفاد كليه ، به منزلة پذيرش طالگستر

، هريك از  واقعي و مستدلاما در صورت وجود اختالف.  برپايه اعتماد طرفين ميباشدهمكاريمبناي  -39
 ارك معتبر ميباشند مستندات و مداساس ملزم به شفاف سازي و رفع هرگونه سوء تفاهم بر،طرفين

چنانچه اثبات شود نماينده، مبلغي را از يك يا چند مشتري، اخذ نموده است اما آنرا به طالگستر، اعالم  -40
يا پرداخت ننموده و نيز محصول يا خدماتي به مشتري نحويل نداده است، طالگستر ميتواند نسبت به توقف 

 مورد مت آميزالمستا زمان تعيين تكليف قانوني يا پرداخت حق ماهيانه يا پورسانت يا عودت سپرده اصلي 
و در صورت شكايت قانوني مشتري از نماينده، طالگستر هيچگونه مسئوليت قانوني يا مالي . مذكور اقدام نمايد

ايضاً معادل مبلغ دريافتي نماينده از مشتري، بعنوان غرامت مجزاي از حكم . در قبال مشتري يا نماينده ندارد
  شده و معادل آن مبلغ، هم به مشتري و هم به طالگستر، غرامت تعلق مي گيردنظر گرفتهدرقضائي، 

روز پس از موعد پرداخت 10 و يا موعد پرداخت هر پورسانت حداكثر تا يكهفته از ،چنانچه طالگستر -41
ابر مبلغ پورسانت  نسبت به واريز اقدام نكند، نماينده ميتواند نسبت به درخواست وجه تا دوبردرآمد ثابت ماهيانه،

ف از ادامه همكاري، اقدام نمايد كه اين انصراف، در واقع، به منزلة اعالم انصراف از سوي يا انصرايا درآمد ثابت و 
 و شامل پرداخت غرامت به نماينده مي گرددمحسوب طالگستر 

لطرفين بوده و در صورت وجود هرگونه اختالف در طول مدت قرارداد، رسيدگي آن، بدواً با داور مرضي ا -42
 و يا عدم رضايت يك يا هر دو طرف از رأي داور، موضوع از طريق مرجع  مذكوردر صورت عدم وجود داور

  ذيصالح قانوني و قضائي، قابل پيگيري ميباشد
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 به يك نسخه تنظيم و ،متحد المتناصل و  در دو نسخه  بند و43  ماده و4 صفحه و 6اين قرارداد در  -43
 قرارداد به منزله  امضاء ايضاً.ميباشد معتبر ،ء گرديد و از تاريخ امضاتحويل ،طالگستر به  و نسخة ديگرنمابنده

يا قبالً در فرصت و يده د گر قرائت، با صداي رسا و بصورت صحيح ود در حضور طرفينل قرارداك اينست كه
 ندارندرا ... ياز يك كلمه يا جمله اشتباه احق ادعا درباره تعبير يا برداشت بعداً لذا طرفين، . شدهمناسب، مطالعه 

  5022291075153179  :  كارت265800012088088101:   پاسارگادحساب. طالگستر اطالعات بانكي

 lagostarta/ir.pay.me :درگاه آنالين               310056974739 : مسكنبانك حساب 

  

  :درآمدها جهت دريافت مبالغ و نماينده محترم اطالعات بانكي

  

  سرمايه پذير                                                                                           سرمايه گذار          

  

  توفيق.. و من ا


