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 قرارداد فروش کاال و خدمات:

قانون مدنی، و با تابعیت از کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسااالمی ایران به صااورت واق و قانون ت ارت  10این قرارداد بر اسااام ماده 

به  سل(انه آفرند سازه ایمن لوتوم )کیانهای مربوط به صورت خاص از تاریخ ثبت ناق در سایت سامو آئین نامه 1382الکترونیک مصوب  

شفاهی و کتبی، در           شین، اوم از  ضمن کلیه توافقات طرفین بوده و توافقات و اظهارات پی ضر مت سید.. قرارداد حا سمیت قانونی خواهد ر ر

 د هرگونه اثر خواهد بود.ارتباط با موضوع این قرارداد از تاریخ انعقاد، فاق

 ( طرفین قرارداد:1ماده 

سه ملی .............            شنا شماره ثبت ................... ، سئولیت محدود به  سل( با م سازه ایمن لوتوم)کیان شرکت آفرند ضر بین  د  .... و کقرارداد حا

ساامی، که در این قرارداد آفرندسااازه لوتوم)کیانساال( خوانده  اقتصااادی .................... به نمایندگی صاااحبان امضااا  م از موابا روزنامه ر

ست کننده محصول)خدمات( که در این قرارداد خریدار نامیده می    شود. از یک می سرکار       سو در خوا شود، شرکت / فروشگاه/جناب آقای/ 

شماره ....................     شماره ثبت/ جواز کسب به  سه ملی ............................................      خانم ........................ دارای  شنا .......................... و کد ملی / 

 باشد.شود و برای طرفین حکم قرارداد قوعی را داشته و طرفین ملزق به اجرای تمامی مفاد آن میدر شهر تهران منعقد می

 ( تعریف واژگان :2ماده 

دکه  باش ی منسب و متعلا به شرکت آفرندسازه ایمن لوتوم)کیانسل( به شماره ثبت ........................... می      ( آفرندسازه ایمن ناق ت ار  1-2

 گردد.به ونوان اختصار از این واژه استفاده می

سایت با آدرم اینترنتی        2-2 سل(، وب  سازه ایمن لوتوم)کیان شگاه اینترنتی آفرند ست. که یک زیر   WWW.Kiansell.com( فرو ا

کنندگان کا های م از، نقش بازاریاب را دارد و حقوق مادی و معنوی آن سااااخت آنالین برای توزی  و فروح محصاااو ت خود و تامین

 باشد.سل( میمتعلا به شرکت آفرندسازه ایمن لوتوم)کیان

http://www.kiansell.com/
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شااود که کا  یا خدمات مورد نیاز خود را از طریا کننده نهایی یا خریدار: به شاا ح حقیقی یا حقوقی اطالق می( مشااتری/مصاار 3-2

 دهد.  سل( سفارح میآفرندسازه ایمن لوتوم)کیان

شتر           4-2 سل( و خریدار )م سازه ایمن لوتوم)کیان صورت الکترونیکی یا مکتوب فی ما بین آفرند شده به  شرایط توافا  ( ی( به م موع 

 گردد  اطالق می

سازه ایمن لوتوم)کیان      شگاه اینترنتی آفرند سایت فرو شرایط  زق برای فراهم آمدن امکان فروح کا /خدمات در  ل( به  س که موابا آن 

 رسد و برای طرفین  زق ا جرا است. تائید آفرندسازه و مشتری می

سازه ایمن لوتوم)کیان    5-2 شمند قراردادی آفرند سامانه هو ساخت آنالین انعقاد قرارداد فی  ل(:س (  سازه و تامین کننده   زیر  مابین آفرند

 باشد.می

ساخت نرق افزاری گفته می Sales Portal ( پورتا فروح/6-2 شتری به منظور    شود که کلیه تعامالت فی : به زیر  سازه و م مابین آفرند

 شود.فروح کا / خدمات از طریا آن ان اق می

کترونیک شود و تاب  قانون ت ارت ال قرارداد: به فرآیند الکترونیکی و آنالین توافا مابین آفرندسازه و مشتری گفته می  ( فرآیند انعقاد 7-2

 باشد.می 1382مصوب 

( فرآیند فروح کا  : به فرآیند دریافت سفارح مشتریان، مشاوره و اطالع رسانی به آنان )مشتریان( در قالب دستور العمل تامین و         8-2

 باشد.کا  به ونوان ضمیمه الزامی و  ینفک الکترونیکی قرارداد می فروح

کلیه اطالوات ت صااصاای راج  به موضااووات مندرر در قرارداد که بصااورت الکترونیکی ضاامیمه بوده و جزو   ینفک قرارداد محسااوب  

 شود و اجرای تمامی آنها برای ب ش تامین/فروح آفرندسازه  زق ا جرا خواهد بود.می

سل( در قالب ت هیزات و لوازق          9-2 سازه ایمن لوتوم)کیان سایت آفرند ست از طریا وب  شده که قرار ا صول: انواع کا های تامین  ( مح

 گردد.الکترونیکی، مکانیکی و یا خدمات به مشتریان ارائه می
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یازها(، مدارک احتمالی و سااایر  ( پنل مشااتری: فضااائی که آفرندسااازه ایمن لوتوم)کیانساال( به صااورت جهت بارگ)اری محتوا)ن 10-2

صلی و رسمی آفرندسازه       دهد و برخی اطالوات مشتری در آن نمایش داده می مش صات در اختیار مشتری قرار می     شود و راه ارتباطی ا

 باشد.ایمن لوتوم)کیانسل( با مشتری می

، گارانتی( از سوی آفرندسازه ایمن لوتوم)کیانسل( ابالغیه( مواردی  زق ا جرا هستند که در طول مدت همکاری با مشتری )خرید، نصب

 باشد.به صورت الکترونیکی به خریدار ابالغ خواهد شد و جزو   ینفک قرارداد بوده و اجرای آن برای مشتری  زق ا جرا می

 ( موضوع قرارداد:3ماده 

ب سااایت  نمایش و ارائه محصااو ت/خدمات در واقداق آفرندسااازه ایمن لوتوم)کیانساال( مبنی بر فروح محصااو ت/ خدمات از طریا  

 موابا قوانین ت ارت الکترونیک WWW.Kiansell.comسل( به نشانی: آفرندسازه ایمن لوتوم)کیان

 ( فرآیند فروش و پرداخت:4ماده 

یرد که گاز فروح آفرندسازه ایمن لوتوم)کیانسل( صورت می فروح کا  به مشتری نهائی: صرفاً توسط کارشناسان فروح و خدمات پس 

 ( دستورالعمل فرآیند فروح،تامین کا  و خدمات به تفکیک ذکر شده است.2شیوه نامه آن در پیوست )

 ( وجاهت قانونی، مدت و شرایط قرارداد:5ماده 

ستناد مواد فصل چهارق قانون ت ارت الکترونیک ایران مصوب    1-5 ین قرارداد فرآیند الکترونیک در سامانه آفرندسازه ایمن   ا 1382( به ا

شته و برای            شان حکم انعقاد قرارداد رسمی را دا ست توسط ای سل( با پ)یرح و تکمیل ثبت ناق توسط مشتری و ارائه درخوا لوتوم)کیان

 باشد.طرفین  زق ا جرا می

 در خواست مشتری، شرایط قرارداد را پ)یرفته است.سل( با صدور کد وضویت و تائید ( آفرندسازه ایمن لوتوم)کیان2-5

ز ( کلیه قراردادهای حاوی خرید و گارانتی تا انتهای تاریخ قرارداد، دارای اوتبار بوده و در صورت ودق ادامه، خاتمه و یا فسخ قراردادا  3-5

ستور العمل    صورت خودکار، طبا آ   سوی طرفین قرارداد. الحاقیه ها و د سته به آن ب شتری ارائه    های واب شرایط مندرر در پورتال م خرین 

خواهد گردید و مشتری موظف به بررسی و اوالق نظر به صورت سیستمی و یا حضوری خواهد بود. بدیهی است در صورت ودق اوالق نظر   

http://www.kiansell.com/
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را از  توسااط مشااتری،ب ش فروح و خدمات پس از فروح م تار بر ح)  یک طرفه قرارداد خواهد بود و مشااتری حا هرگونه اوترا  

 خود سلب خواهد نمود.

 ( شرایط حاکم به قرارداد:6ماده

سناد حقوقی و توافا نامه های همکاری فی 1-6 مابین را در زمان قرارداد و  ( طرفین موظفند کلیه اطالوات محرمانه طر  دیگر از جمله ا

 پس از آن محرمانه نگاه دارندمگر با دستور مراج  ذی صالح قانونی.

یک از  2-6 ما فی               ( هیچ  کارفر کارگری/  وه وجود یا راب کت و  نای شااارا به مع حاضااار  فاد قرارداد  ندساااازه ایمن    موارد و م مابین آفر

 باشد.لوتوم)کیانسل(و مشتری نمی

سازه متعهد می 3-6 ست )    ( آفرند  شرایط مندرر در پیو صله ان اق داده و موابا  ستورالعمل  2گردد که وودت کا های معیوب را بالفا ( د

 ت پس از فروح اقداق نماید.فروح/ خدما

( 2در پیوست شماره)   "ایاب و ذهاب "( هزینه های ارسال و جابه جایی کلیه محصو ت / خدمات به شرح جدول هزینه های ارسال     4-6

 گردد.دستورالعمل فروح/خدمات پس از فروح اومال می

 یابد.رف  آن همان روال سابا ادامه می( در صورت بروز ووامل فورم ماژور، قرارداد موقتاً متوقف و پس از 5-6

سااال( از طریا پنل کاربری خریدار، ایمیل و موبایل  کاتبات آفرندساااازه ایمن لوتوم)کیان( کلیه ابالغیه ها، اخواریه ها، پیاق ها و م6-6

سانی ق  سازه ایمن لوتوم)کیان اطالع ر شاهده پیاق       گردد. آفرند صوص ودق توجه و یا ودق م سئولیتی در خ شتری را    سل( م سط م ها تو

 ن واهد داشت.

 ( تعهدات فرآیند سازه:7ماده 

 باشد.سل( متعهد به ان اق امور ذیل میرارداد آفرندسازه ایمن لوتوم)کیانبر اسام مفاد ق

 .باشدسل(میهای / باربری جهت ارسال محصو ت خریداری شده توسط مشتری آفرندسازه ایمن لوتوم)کیان( هماهنگی باشرکت1-7
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های شرکت، در صورت نیاز ، شرایط بندهای قرارداد را    ( آفرندسازه ایمن لوتوم)کیانسل( م از است با ونایت بر شرایط و سیاست        2-7

اصااالح نماید، تیییرات به محب به روز رسااانی و اطالع مشااتری اجرایی خواهد شااد و ادامه همکاری مشااتری به منزله پ)یرح تیییرات 

 خواهد بود.

س 3-7 صو ت،تنوع، کیفیت، موجودی و قیمت فروح         ( آفرند ست مح صوص لی شتریرا در خ سل( اطالوات  زق به م ازه ایمن لوتوم)کیان

 آنها ارائه خواهد داد.

( به  6-6( آفرندسازه ایمن لوتوم)کیانسل( باید زمان تحویل محصول خریداری شده توسط مشتری را موابا شرایط مندرر در بند )4-7

 .اطالع مشتری برساند

 ( حقوق مشتری:8ماده 

 باشد.( به موجب قرارداد حاضر مشتری موظف به ثبت اطالوات و ارائه مدارک درخواستی می1-8

شتری موظف به موالعه و روایت کلیه قوانین آئین نامه 2-8 ستورالعمل ( به موجب این قرارداد م سازه در   ها، د ها و ابالغیه هایی که آفرند

 شوند خواهد بود.ی قرارداده است و یا ارسال میب ش مستندات و یا پنل مشتر

 سل( متعهد است:( آفرندسازه ایمن لوتوم)کیان3-8

 الف: کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران در رابوه با حریم خصوصی را روایت نماید و در صورت نقح، وواقب آن را بپ)یرد.

 نسل( م از دانسته است از این اطالوات استفاده نماید.ب: تنها برای مقاصدی که آفرندسازه ایمن لوتوم)کیا

 های اجرائی ان اق گردد.ها و ذخیره اطالوات مشتریان به صورت آشکارا و مبتنی بر دستورالعملر: کلیه گردآوری

ه  به او اختصاص یافت ( به موجب قرارداد حاضر، آفرندسازه ایمن لوتوم)کیانسل( مسئول حفاظت از ناق کاربری و رمز وبور پنلی که      4-8

گیرند از قبیل محتوی، سفارح گ)اری، ارسال اطالوات و سایر     هایی که با ناق کاربری او ان اق میشناخته شده و مسئولیت تمامی فعالیت   

 موارد ارتباطی بر وهده خواهد داشت.



  
 

       

 

 

 تاریخ:   /       /    

 شماره: 

 پیوست:

 182شماره  بهائی شیخ به مالصدرا،نرسیده خیابان ونک، میدان : آدرس

 021-88050305-88068691-88068960: تلفن

   09126491400:  موبایل

info[At]Kiansell.Com L: iEM 

WWW.Kiansell.com 

 

 

 

Page | 6 

 

صورت تیییر         5-8 ست در  سل( متعهد ا سازه ایمن لوتوم)کیان ضر آفرند اطالوات تمام خود، آن را فوراً به اطالع ( به موجب قرارداد حا

 مشتری برساند.

 ( خسارات قراردادی:9ماده

سل(           سازه ایمن لوتوم)کیان شتری وارد آید آفرند ساراتی به م سل( خ سازه ایمن لوتوم)کیان چنانچه به موجب این قرارداد از جانب آفرند

شرایط این ماده جدای از م    ضامن جبران خسارت می   ست  شد. بدیهی ا ست و قابل پیگیری در مراج  ذی با صالح  اده جرائم این قرارداد ا

 جمهوری اسالمی خواهد بود

 ( حل اختالف:10ماده

در صورت بروز هرگونه اختال  در رابوه بین آفرندسازه و مشتری، مورد اختال  توسط وکالی طرفین به ونوان داور مورد رضایت طرفین      

 باشد.میبررسی و نتی ه برای طرفین  زق ا جرا 

 حل اختال  در تیییر این قرارداد:

نمایند تا از طریا م)اکره،  الف: در صااورت بروز هرگونه اختال  در رابوه با تیییر مفاد اجرای این قرارداد حاضاار، ابتدا طرفین تالح می  

قانونی شهر تهران برای طرفین  صلح و سازح  را مرتف  نمایند. در صورت  ینحل ماندن مورد اختال ، حا مراجعه به مراج  ذی صالح     

 محفوظ خواهد ماند.

شه ادامه می     سام قرارداد تامل مناق صورت توافا طرفین دو طر  به ان اق تعهدات اولیه خود بر ا دهند. در  ب: در زمان بروز اختال ، در 

 وقف خواهد شدغیر این صورت تا زمان حل و فصل کامل موضوع اختال  تعهدات طرفین مت

 ییر قرارداد( تغ11ماده 
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: در صورتیکه به موجب حکم دادگاه  یا قوانین جاری کشور هر یک از مقررات این قرارداد نا معتبر شناخته شود او  خدشه ای  به       1-11

ا  بسایر مفاد قرارداد وارد نشده و ثانیا پیشنهاد آفرندسازه)کیانسل( در خصوص اجرای سایر مفاد قرارداد به نحوی که بیشترین توابا را           

  اراده اولیه طرفین داشته باشد پ)یرفته خواهد شد..

 ( کلیه حقوق آفرندسازه )کیانسل( مورح در این قرارداد در زمان قرارداد پس از آن قابل پیشگیری می باشد.2-11

 ( فسخ قرارداد12ماده 

نماید و در این فاصاااله طرفین باید تیییرات روزه به طر  مقابل، قرارداد را فساااخ  30( هر یک از طرفین می تواند با اوالق کتبی 1-12

جاری و تصااویه حساااب خود را به نحو کامل ان اق داده و یا برای ان لم آن به نحوی که مقتضاای می دانند با توافا یکدیگر مهلتی تایین  

 نمایند.  

 3ت لفات مشاااتری طبا پیوسااات ( آفرندساااازه )کیانسااال( می تواند در مدت اوتبار این قرارداد، بنا به تشااا یح خود یا بروز 2-12

صوت           شتری را معلا نماید. در این  سی م ستر سیدگی به ت لفات ، قرارداد را خاتمه داده و با اخوار قیلی و یا بدون آن د ستورالعمل ر د

 خواست تمامی حقوق و امتیازات اووا شده از جانب آفرندسازه )کیانسل( به مشتری متوقف شده و حا آفرندسازه )کیانسل( برای رد در         

 م دد همکاری با مشتری محفوظ است.

( درستورالعمل رسیدگی به ت لفات یا هر ونوان ت لف ومدی با قصور فاحش   3( در صورت محا شدن هر یک از حا ت پیوست) 3-12

،  آفرندسااازه  از سااوی مشااتری،  آفرندسااازه )کیانساال( می توانند با اخوار قبلی ده روزه قرارداد حاضاار را فسااخ نماید. و در اینصااورت 

 .د)کیانسل( با لیو امتیاز مشتری، ورضه کا ی مشتری را متوقف خواهد نمو

 ( اقامتگاه قانونی طرفین13ماده 

ست که            ست و اقامتگاه مشتری نیز در همان محلی ا سایت و همی آن قید گردیده ا سل( در وب  شانی و اقامتگاه قانونی آفرندسازه )کیان ن

سط     شتری تو سال هر          در فرق پنل م سد. ار شانی و اقامتگااه باید به اطالع طرفین دیگر بر ست و هر گونه تیییر در ن شان ثبت گردیده ا ای

 گونه مکاتبان و اوراق وادی و رسمی به این نشانی ها، ابالغ شدن واقعی تلقی خواهد شد.
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 ( ضمانم و پیوست ها14ماده 

 14-1مقدمه:( 

 ( پیوست دستورالعمل فرآیند فروح1-14

قرارداد م)کور،   6قرارداد الکترونیکی منعقده فی ما بین شاارکت آفرندسااازه )کیانساال( و اسااتنادپ)یری ماده  5راسااتای تشااریح ماده در 

 دستورالعمل حاضر تدوین وبه کلیه مشتریان ابالغ می گردد.

 مفاد دستورالعمل:

برای انعقاد معامالت برخوردار است و چنانچه به   به موجب قرارداد حاضر، فروشنده تضمین می نماید که از اهلیت قانونی  زک     (1

نمایندگی از یک ش ح حقوقی به ونوان تامین کننده این قرارداد را منعقد نماید دارای، اختیار قانونی  زق برای این کار است    

 و در صورت نیاز مدارک خود را نیز ارائه خواهد داد.

س      (2 سازه )ایمن لوتوم( م ضر آفرند سازه         به موجب قرارداد حا سایت  آفرند شده در  صو ت ارائه  ئول توابا محتوای کا  و مح

 )کیانسل( با کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران و کسب م وزهای مربوطه شناخته می شود.

 یفروح کا  به مشتری صرفا توسط آفرندسازه )کیانسل( صورت می پ)یرد و آفرندسازه)کیانسل( تنها بنابر در خواست مشتر             (3

 وهده آفرندسازه)کیانسل( می باشد این شرایط را فراهم می آورد ل)ا مسئولیت صدور فاکتور در وجه مشتری به

سل( اختیارات قانونی  زق به منظور              (4 سازه )کیان سایت آفرند ست پیش از ارائه هرگونه محتوا در  سئول ا سل(م سازه)کیان آفرند

 فارغ از هرگونه ادوا از سوی اش اص ثالث، اختیار آن را دارا باشد.اومال حقوق ناشی از این قرارداد را کسب نموده و 

ستان از             (5 شهر شتریان  سه روز جهت م شتریان تهران و  شتری طی حداکثر دو روز جهت م سال و تحویل کا برای م سئولیت ار م

 بر وهده آفرندسازه )کیانسل( می باشد. seller conterزمان ثبت سفارح 
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و در روزهای جمعه و تعویالت رسمی از طریا سایت و     14صبح الی   8های شنبه تا پنج شنبه از   اوت تحویل سفارح در روز ب

کانال های ارتباطی اطالع رسااانی می گردد. بدیهی اساات از زمان اسااتاندارد تایین شااده، حداکثر دو روز برای مشااتریان مقیم  

 تهران و سه روز مشتریان شهرستان اقداق خواهد گردید.

یانساال( متعهد می گردد مالک کا های ارائه شااده بوده و تمامی کا ها، نو، آکبند، اصاال و دارای گارانتی معتبر آفرندسااازه )ک (6

موابا شرایط ذکر شده در سایت آفرندسازه)کیانسل( می باشد. آفرندسازه)کیانسل( اذوان می دارد که کلیه کا ها از مبادی،            

سئولیت        ست م شور تهیه می گردد. بدیهی ا سمی ک سل( ن واهد بود و چنانچه در این    ر سازه )کیان یاز این بابت متوجه  آفرند

ضوع این ب ش از قرارداد، پس از اتماق قرارداد         سارات مو شتری وارد آید. متعهد به جبران خواهد بود. خ ساراتی به م ارتباط خ

 همکاری نیز موضوویت دارد.

صورت اومال هر گونه ت        (7 ست در  سل( متعهد ا سازه )کیان شتری  از      آفرند سانی به م سبت به اطالع ر یییر در نوع و بهای کا  ن

طریا پنل و سااایر کانال ها اقداق نماید بدیعی اساات در غیر این صااورت کلیه خسااارات وارده به مشااتری بر وهده آفرندسااازه  

 )کیانسل( می باشد.

اوالق قیمت و درر آن ها در سایت کیانسل     آفرندسازه )کیانسل( مسئول تولید، کنترل و بازبینی  اطالوات محصو ت، تعیین و     (8

 می باشد.

آفرندسازه )کیانسل( مسئول ان اق کنترل کیفیت محصو ت ارائه شده در سایت خود بوده و تنها در صورت بروز هر گونه ادوا            (9

وع اقداق  موض  از سوی مشتریان مبنی بر معیوب و یا ناقح بودن کا  و یا ودق توابا آن سفارشات ثبت شده، نسبت به بررسی        

خواهد نمود و بر مبنای نظر کارشااناساای آفرندسااازه )کیانساال(  اقدامات  زق، اوم از تعویب کا  و وودت مبلب ساافارح به    

 مشتری صورت خواهد پ)یرفت.

ا  ه قیمت های مندرر بر سایت آفرندسازه )کیانسل(  می بایست رقابتی و حداقل برابر با قیمت کا های مشابه در سایر فروشگاه (10

 )اوم از اینترنتی و یا غیر اینترنتی( باشد.

شرایط           (11 سال کا   شتباه و یا تاخیر در ار سل(  به دلیل اتماق موجودی یا قیمت ا سفارح از طر  آفرندسازه )کیان صورت لیو  در 

 ذیل اومال خواهد شد:
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سل(  به د یلی چون اتماق موجودی     1-11 سفارح از طر  آفرندسازه )کیان صورت لیو  صله به     (  در  شتباه مراتب  بالفا و یا قیمت ا

اطالع مشتری از طریا پنل موجود و یا کانال های ارتباطی خواهد رسید و توافقات  زمه مبنی بر زمان تحویل کا  و یا مبلب جدید    

 صورت خواهد گرفت.

شده د           2-11 سل(  طی بازه زمانی قید  سازه )کیان سط آفرند سال کا  تو صورت تاخیر در ار سل(      (  در  سازه )کیان ر قرارداد، آفرند

 متعهد می گردد هزینه های ارسال را تقبل نماید.

 به صورت بازگشت کاال: (12

شد، در            (1 سفارح کا  و توضیحات آن نبا سل(  معیوب و یا موابا مندرجات  شده توسط آفرندسازه )کیان چنانچه کا ی تحویل 

 و موظف به تامین/ تعویب کا ی معیوب خواهد بود.این شرایط آفرندسازه )کیانسل(  نسبت به وودت آن اقداق 

مشتری موظف می باشد نهایتا پس از دو  روز کاری اوتراضات خود را مبنی بر بازگشت کا  و اوالق دقیا شرح ویب آفرندسازه   (2

  rn@afarandnd.netseller.retu)کیانسل(  اوالق نمایند ارسال از طرق 

اگر کا ی در شرایط آکبند  به هر دلیل توسط آفرندسازه )کیانسل( تحویل و مشتری وودت نماید مشتری می تواند از پ)یرح         (3

 آن امتناع نموده و در چنین شرایوی مشتری موظف به پرداخت هزینه ارسال و بازگشت آن خواهد بود.

ن وودت کا ، مبلب هزینه وودت را کسر و در صورت درخواست مشتری مبنی بر باز  آفرندسازه )کیانسل(  م از می باشد در زما (4

 ده را به حساب مشتری واریز نمایدپس گیری مبلب باقی مان

 ( جزئیات حمل و نقل کا ی ح یم در داخل و خارر از شهر تهران:3پیوست ) (13

سانتی متر )طول(، مساوی    85ساوی یا بزرگتر از  کا ی ح یم به کا یی گفته می شود که ابعاد آن )بسته بندی کا (  م   (1

ساوی یا بزرگتر از     20یا بزرگتر از  شتر از       20سانتی متر ارتفاع، م ساوی یا ب کیلوگرق  20سانتی متر ور  و وزن آن م

 باشد.

 رسانی به مشتری(   آفرندسازه )کیانسل(  موظف است کلیه هزینه های نقل و انتقال کا ی ح یم را محاسبه و پس از اطالع 2

 و دریافت وصولی وجه، ثبت و ارسال آن اقداق نماید.

mailto:seller.return@afarandnd.net


  
 

       

 

 

 تاریخ:   /       /    

 شماره: 

 پیوست:

 182شماره  بهائی شیخ به مالصدرا،نرسیده خیابان ونک، میدان : آدرس

 021-88050305-88068691-88068960: تلفن

   09126491400:  موبایل

info[At]Kiansell.Com L: iEM 

WWW.Kiansell.com 

 

 

 

Page | 11 

 ( مسئولیت بسته بندی جهت ارسال به وهده آفرندسازه )کیانسل(  می باشد.3

 نسخه های قراداد:

 (  پیوست می باشد که در دو نس ه تنظیم شده و هر دو اوتبار یکسان دارند.    3( ماده و )14این قرارداد شامل بر) 

 


