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        بسمه تعالی

  اززمان تکمیل فرم نمایندگی :تاریخ                                                                              

  

  آگهی موبایلقرارداد دریافت نمایندگی سایت و نرم افزار 

  

شده درسـایت آگهـی موبایـل و     شما کاربرگرامی متقاضی دریافت نمایندگی با مشخصات ثبتاین قرارداد فی مابین 

  ، از یک سو به عنوان نماینده تایید تیک مطالعه قرارداد

واگذارنـده  و حمیدرضا دهقان حاجی آبادي مدیرمسئول و صاحب امتیاز سایت آگهی موبایل از سوي دیگر به عنـوان  

  .شودکه در مفاد موضوع قرارداد مشخص می ،تلقی پنل مدیریت نمایندگی

  

  :موضوع قرارداد

اعطاي نمایندگی به صورت استانی و شهري جهت همکاري در خصوص درج آگهی از طریق سـایت آگهـی موبایـل و    

هـاي  نیازمنـدي  وهاي تلفن همراه و همچنین همکاري در خصـوص دریافـت آگهـی    ي گوشیامکان نمایش آن بر رو

  .جهت ثبت در سایت  استان یا شهر واگذار شده به نماینده

  

باشد و در صورت تراضی و توافق طـرفین قابـل   میثبت نام درسایت رداد یک سال شمسی از تاریخ  مدت قرا: 1ماده 

  .باشدتمدید طبق شرایط و مفاد ذکر شده در قرارداد می

  

  .گزارش کارکرد و توافق طرفین خواهد بودتمدید قرارداد هر ساله بر مبناي : 1تبصره 

  

  

مجاز به فعالیت بـوده  مورد انتخابی  ) شهر/ استان (در حوضه ي انتخابی  بدیهی است نماینده یا خریدار فقط: 2 ماده

  .و الغیر

  

  .دارد در حیطه ي کاري خودرا ... نده متعهد به انجام تبلیغات کافی ، جذب بازاریاب و نمای: 3ماده 

  



 ٢

رج از وظایف محوله جهـت  ها و عموم، خاهرگونه سوء استفاده از نام آگهی موبایل در بین کارکنان و بازاریاب: 4 ماده

لب نماینـدگی از  کسب درآمد جانبی، تخطی تلقی شده و در صورت مشاهده و یا شکایت از سوي هر یک، سـبب سـ  

  .می باید پاسخگوي عواقب آن باشد نماینده خواهد بود و

  

آن و پاسخگویی بـه   در حیطه اختیارات و پشتیبانی شبانه روزي) پنل نماینده(کلیه امورات سایت و نرم افزار : 5ماده 

  .آگهی موبایلباشد و موارد کلی مربوط به مربوط به نماینده می ،مشتریان مجموعه خود

  

مکان به صـورت شـبانه   تمامی خدمات و پشتیبانی به امور نمایندگان از طریق سایت، تیکت و ایمیل حتی اال: 6ماده 

  .انجام خواهد شد) دفتر مرکزي(روزي از طریق 

  

رج شـده در سـایت بـه    د) کارت بانک(هاي دریافتی بانکداري و شمارهپرداخت ها طبق قوانین و عرف  تمامی: 7ماده 

  .صورت روتینگ محاسبه واز طریق بانک واریز خواهد شد

  

ندارد مگر موارد خـاص  ، از بازاریاب ها یا فروشنده ها را تقاضاي مطالبه دریافت وجه نماینده حق هیچگونه   :2تبصره 

داد بعنوان مثال با سازمان و مراکزي که پس از ثبت وجه خدمات را پرداخت نمایند و یـا بصـورت پـیش    که طی قرار

  .پرداخت و یا ثبت مراکزي که خود توانمند به ثبت آْگهی نیستند که در قبال رسید وجه می باید انجام شود

  

رار داد از نماینـده کسـر و بـه حسـاب     از فـروش هـر قـ   % 30باشد و مبلغ می% 35حق نماینده از هر قرارداد : 8ماده 

  .تعیین کند یا بیشتر و نماینده می تواند به میل خود درصد را کمتر.ها واریز خواهد شد بازاریاب

  

  .ها تا پایان مدت قرارداد با نماینده، پورسانت مربوطه به حسابشان واریز خواهد گردیدتمامی بازاریاب: 9ماده 

  

زیـر  ( يهـا هاي درج شده از سـوي نماینـده و بازاریـاب   واریزي فقط به شماره حساببدیهی است وجوهات : 3تبصره 

  .باشدواریز خواهد گردید و قابل تعویض نمی) مجموعه

  

  .ها ضروري است یادآوري این نکته از سوي نماینده براي خود و بازاریاب: تذکر



 ٣

  

ذ کننده نمایندگی در حیطه کـاري خـود بـوده و    پاسخگویی به هرگونه ادعا، اعتراض و شکایتی به عهده اخ: 10ماده 

  .باشدنمی آگهی موبایلهیچگونه مسئولیتی متوجه 

  

ها اطمینان حاصل نموده و نسبت به ثبت آن در سایت اقدام و در غیـر  حتی االمکان از صحت و سقم آگهی: 11ماده 

  .خواهد بود) مشتري( این صورت مربوط به آگهی دهنده

  

معرفـی  ) عکس پرسنلی( بروز  ظف است تمامی بازاریابان استخدامی را در سایت به همراه تصویرنماینده مو: 12 ماده

  .ثبت و تکمیل نماید) عدم نقص مدارك( و تمام فیلدها را به صورت کامل

  

ها از طریق سیستم کد تعریف شده که فقط با درج کد نماینده براي نماینده پس از ثبت نام خود و بازاریاب: 4تبصره 

بدیهی است اگـر مشـتري کـدي را بـه اشـتباه ثبـت نمایـد قابـل         . توانند آگهی ثبت کنندمشتریان می ،هایا بازاریاب

هیچگونـه مسـئولیتی در    آگهی موبایلبرگشت نخواهد بود و وجه مربوطه به حساب همان شخص واریز خواهد شد و 

  .قبال برگشت وجه و درج کد اشتباهی، نخواهد داشت

   

از نحوه عملکرد نماینده و اطالع رسانی، پنل نماینـده قطـع و از واریـز     آگهی موبایلصورت عدم رضایت  در: 13ماده 

  .نمایدپورسانت به حساب نماینده جلوگیري خواهد شد و نماینده حق هرگونه ادعایی را از خود سلب می

  

 6الـی   3حـداقل   ،بازه زمانی مشخصطی  ها در استان و شهرستان کارکرد دیگر نمایندگان میانگین مالك: 5تبصره 

  .خواهد بودبه جهت ادامه همکاري ماه 

  

تواند نمایندگی خود را به دیگري واگذار نماید و فروشنده را مطلع کرده تا فروشـنده بـا معـرف    نماینده می: 14 ماده

چ عنوان ربطی بـه فروشـنده   بین واگذارنده و گیرنده به هی جداي از قراردادجدید عقد قرارداد نماید و مبالغ دریافتی 

نداشته و فروشنده طبق قرارداد قبلی تجدید قرارداد با معرف جدید در صورت داشتن امکانات و شـرایط الزم خواهـد   

  .نمود

  



 ٤

هـاي  حسـاب را معرفی نمایـد تـا پـس از بررسـی      باید به صورت مکتوب معرف جدید بدیهی است نماینده: 6تبصره 

مبلـغ قـرارداد را   % 20شـده باشـد   ، جهت دریافت نماینـدگی  ،دریافتی نماینده در صورتی که به مقدار پرداخت اولیه

صورتی که از سرمایه گـذاري اولیـه مبلـغ کمتـري      و در) واگذارنده و گیرنده( پرداخت نماید آگهی موبایلطرفین به 

کرده که از سوي فروشنده پس از اخذ از نماینـده جدیـد پرداخـت     تواند الباقی را از معرف جدید طلبشده باشد می

 آگهـی موبایـل  بـه عهـده    و جزاً به التفاوت کلیه وجوه پرداختی به حساب نماینده کالًخواهد شد و محاسبه سود و ما

  .خواهد بود و نماینده حق هیچگونه ادعا و اعتراضی را در این صورت نخواهد داشت

  

ها خواهـد رسـاند و مـالك    کلیه اخبار جدید سایت را از طریق قسمت اخبار به اطالع نماینده آگهی موبایل  :15ماده 

  .حق هیچگونه اعتراضی را براي نماینده در بر نخواهد داشت... تاریخ درج خبر خواهد بود و عدم توجه به اخبار و 

  

ط نماینده گرفته شـده باشـد براسـاس    هاي آگهی بنرهاي تبلیغاتی در سایت و از این قبیل که توسسفارش: 16ماده 

  .خواهد شدمنظورحساب نماینده صورت دستی به درصد آن به % 15اولویت و ارسال آن به بخش پشتیبانی انجام و 

  

بـراي   8هاي هر اسـتان در سـایت آگهـی موبایـل طبـق مـاده       بابت سفارش درج آگهی در بخش نیازمندي: 17ماده 

  .شدنماینده و بازاریاب منظور خواهد 

  

  

بازدیـد حضـوري   (بررسی کرده  را نامحسوس عمکرد نماینده یا تواند به صورت محسوس ومی آگهی موبایل: 18ماده 

جود پشتیبانی نماینده و نحـوه عملکـرد   وتواند توسط نماینده دفتر مرکزي پیگیري شده تا از که می) یا تماس تلفنی

  .مایی صحیح به مشتري مطلع شودخ گویی و راهنآنها و همچنین پاسخ گویی یا عدم پاس

  

هرگونه عدم رضایت مشتري از نحوه عملکرد نماینده و بی احترامی در صورت ارسال شکایت بـه پشـتیبانی   : 7تبصره 

قابل پیگیري و در صورت محق بودن شاکی نماینده تا مرز لغو نمایندگی پیش خواهد رفـت و خسـارات وارده را چـه    

  .ان نموده و یا رضایت کتبی مشتري را به مدیریت ارسال نمایدباید جبرو چه سایتی می یشخص

  



 ٥

هـا  مسئول پاسخگویی به نماینده آگهی موبایلهرگونه اختالل در سایت که مربوط به پشتیبانی نباشد  براي :19ماده 

  .نخواهد بود

  

رر و زیان و زمان نماینده و از این قبیل فروشنده مسئول و پاسخگوي ض... در صورت مسائل طبیعی، بالیا و : 8تبصره 

  .نخواهد بود کاربران و بازاریاب هاو سایر

  

باشد در صورت امکـان اطـالع   می آگهی موبایلدر صورت اختالل و مشکل سرور و از این قبیل که به عهده : 20ماده 

گشت نمایـد و  ماه شرایط به حالت اولیه بر 1هفته و حداکثر ظرف  2باید حداقل ظرف در غیر این صورت می ،رسانی

  .اضافه خواهد شد نماینده روز به مدت قرارداد 2به ازاي هر روز اختالل 

  

حیطه کـاري   در و به دلیل شکایت مشتري واقع شده باشد سایت که توسط مراجع ذیصالح  قطعیهرگونه : 21ماده 

و در صـورتی کـه هـر نـوع      و اقدام نمایـد  بودهرفع آن کوشا صددباید، پاسخگو و درشخص نماینده می نماینده باشد،

  ).باشدمالك درآمد سایت و نرم افزار می(و کامل پرداخت نماید  وارد شده باشد باید تماماًآگهی موبایل  خسارتی به

  

  

سایت و جلوگیري از کار آن به دلیل داشـتن ایـراد قـانونی از طریـق مراجـع ذیصـالح در        قطعیدر صورت : 22ماده 

مراتب را به اطالع رسانده و باید می آگهی موبایلا توجه به موضوع اعالم خواهد شدصورت عدم رفع آن که مدت آن ب

  .گزارش کارهاي انجام شده را اطالع رسانی کند

  

 10حـداقل  (هـا  پس از اعطاي نمایندگی و اعالم نماینده مبنی بر جذب و آماده بودن بازاریابآگهی موبایل : 23ماده 

ومبلغ و هزینه برگزاري کالس هـا را از نماینـده    نماید اقدامسبت به کالس آموزشی به محل نماینده مراجعه و ن) نفر

  ).براساس اولویت دریافت نمایندگی( تقاضا کند

  

بایـد  مشـتري از سـوي نماینـده مـی     جـذب جهت  هرگونه تبلیغ و استفاده از لوگو یا غیره مربوط به سایت: 24ماده 

ي باشد مگر اینکه از لوگوي سایت استفاده نشـود و یـا بـا معرفـی شـرکت      هاي دفتر مرکزمطابق و هماهنگ با برنامه

  .باشد هماهنگی الزمه را بنمایدمی آگهی موبایلتبلیغاتی که طرف قراداد 



 ٦

  

هاي بین المللی جهت عرضه و معرفی نمایندگی خود اقدام نماینده از هر فرصتی مانند شرکت در نمایشگاه: 25ماده 

ارسـال   آن ها لوح نمایندگی و سایر تبلیغات استندي و غیره را در قبـال دریافـت وجـه   یندگیبراي نما آگهی موبایلو

  .خواهد نمود

  

کـه لوگـوي   چه از نظر مـتن و ترکیـب گرافیکـی    ) دفتر مرکزي( هرگونه آگهی تبلیغاتی بدون هماهنگی با : 26ماده 

  .باشدتخلف و عواقب آن به عهده نماینده میسایت نباشد 

 در آگهی موبایل می تواند متناسب با وسعت شهرها به تعداد متعدد در هر شهرنماینده فعال داشته باشـد و  :27ماده 

  .نمی کند هیچ شهر و استانی نمایندگی انحصاري واگذار

  

-بدیهی است به دلیل یکسان بودن تمامی طرح ها و لوگو در سراسر کشور به جز تبلیغات صوتی و روزنامـه : 9تبصره 

اي و از این قبیل که ارسال یک نسخه آن قبل از پخش و توزیع به دفتر مرکزي ضروري اسـت، هـیچ تبلیـغ    اي مجله

  .دیگري میسور نیست

  

  .واحد را داراست  تهیه و تنظیم گردیده و هرکدام حکم پنج صفحهتبصره و در  9ماده و  27این قرارداد در 

در کمال صحت و سالمت و آگاهی کامل پـس از مطالعـه   کردم و با تایید مفاد قرارداد که بطور کامل مطالعه اینجانب

  .نمایمتایید می قبول و دقیق مفاد این قرارداد را

  با آرزوي توفیق 

  آگهی موبایل مدیریت سایت

  


