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 انحصاری فروش کتاب شرایط نمایندگی

 تعهدات نمایندگی :الف( 

 نمایندگی باید قبل از خرید اعالم سفارش نموده و تعداد و نوع کتاب را مشخص نماید. .0

سنامه کتاب می     درجقیمت هر کتاب مطابق قیمت  .2 شنا شد شده بر روی جلد و  وجه هیچها را بهروی جلد کتابو نمایندگی حق تغییر قیمت  با

 ندارد. 

 .برای نمایندگی وجود داردها تا یک هفته پس از ارسال کتاب شکلمدارای های حق عودت و جایگزینی کتاب .3

مبلغ کل خرید، دارد  %51تا پایان اسفند هر سال به میزان   شده را  ها حق مرجوع سفارش خریداری نمایندگی پس از خرید کتاب .4

 شده در سال قبل وجود ندارد.های خریداریاز این تاریخ حق استرداد برای کتابو پس

شارات  .5 شن    بکتا انت شته با شد   در طی مدتی که نزد نمایندگی بوده و یا د هایی که مهر نمایندگی دا سیب دیده با  را به عنوان مرجوعی قبول آ

 نخواهد کرد.

تخلف محسااوب شااده و نمایندگی ملزم به   از سااوی نمایندگی   انتشااارات های ها و فروش غیرمجاز کتاباقتباس، چاپ و کپی مطالب کتاب .6

 .پرداخت تمام خسارات مادی و معنوی به مؤسسه خواهد بود

 ا ندارد.ر انتشاراته کتبی از ها بدون هماهنگی و کسب اجازکتاب الصاق تبلیغات بهنمایندگی حق تغییر و یا مخدوش کردن متن کتاب و یا  .7

برای مدارس   مذکور در شهرستان  سسه(  ؤهای مکتابمجموع همه از )جلد  02برای خرید باالی  مدرسه ای  حداقل میزان تخفیف .8

 اختیار نمایندگی خواهد بود. خواهد بود،در مورد سایر مدارس میزان تخفیف در %02، از طرف نمایندگی سمپاد

ست   .9 سقف    نمایندگی موظف ا سیدن به  ست                  به محض ر شارات مخیر ا صورت انت سویه نماید؛ در غیر این  ریال مبلغ بدهی خود را ت

 سفارشات بعدی نمایندگی را ارسال نکند.

ستان حداقل     ایندگنم .01 شهر ست در هر  ستان حداقل     0ی موظف ا شی و در مرکز ا شی که محل فروش کتابهای   1کتابفرو کتابفرو

سایت      ست را جهت ذکر در  شارات ا شارات  انت شگاه      معرفی نماید و وجود کتابانت سال در این فرو سه را در طول  س ها های مؤ

 کند. وتامین پیگیری

 از محصوالت کتاب انتشارات، خرید داشته باشد.ریال                    میزان حداقلنمایندگی موظف است تا پایان تاریخ قرارداد به  .00

بری به بعد بر عهده نماینده فروش خواهد و از بار انتشاااراتتا باربری شااهر تهران، بر عهده  محل انتشاااراتها از جایی کتابهزینه حمل و جابه .02

 بود.

ستانی در طول مدت قرارداد، در آن نمایشگاه به نمایندگی از انتشارات حلی       انتشارات نمایندگی موظف است در صورت ثبت نام    .03 در نمایشگاه ا

 حضور داشته باشد. 

 به هیچ عنوان وجود ندارد. ت؛ حق تولید محتوا با اسم و آرم انتشاراتنمایندگی صرفا حق بازاریابی و فروش در زمینه ی کتاب را داراس .04

ست اطالعات کامل م  .05 شارات     نمایندگی موظف ا صی  که اقدام به خرید کتاب و یا دریافت کتاب اهدایی نموده اند را در اختیار انت شخا دارس و ا

 درصد از قیمت پشت جلد کتب اهدایی از نمایندگی مسترد خواهد شد. 21قرار ددهد. بدیهی است در صورت عدم ارسال اطالعات، 
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باشااد در غیر این صااورت انتشااارات تعهدات مالی از سااوی نماینده فروش قابل اجرا میکلیه موارد فوق در طول اجرای قرارداد و اجرای کامل  .06

 گونه تعهدی نسبت به پرداخت پاداش آخر سال ندارد.هیچ

 :انتشاراتب( تعهدات 

ارسال  را ندگیروز )در صورت وجود کتاب( سفارش نمای 01ظرف حداکثر نمایندگی، در مدت از لحظه دریافت سفارششود متعهد می انتشارات. 0

 .کند

 ی اعالم نماید و نمایندگی را از تغییرات احتمالی قیمت، قبل از ارسال مطلع سازد.تعهد می نماید لیست قیمت کتاب ها را به نمایندگانتشارات . 2

 ها را )فقط در صورت خرید مدرسه ای( در اختیار نمایندگی قرار دهد.اید پاسخنامه کتابتعهد می نم انتشارات. 3

به نمایندگی  حوزه جغرافیایی مورد توافقدر   (انتشاراتغیر از فروش اینترنتی سایت رسمی )  فروش انحصاری خود رادهد تعهد می انتشارات. 4

 واگذار نماید.

مبلغ  %0ریال            ریال باشد، به ازای هر                    رید نمایندگی از انتشارات بیش از در صورتیکه در طول یک سال، کل خ   .5

 خرید به عنوان پاداش آخر سال به نماینده ی فروش تعلق خواهد گرفت.

تعهد می نماید محتوای کتاب ها در راستای تحقق اهداف آموزش مدارس برتر و با رعایت ساختار علمی متناسب با سطح علمی دانش  انتشارات. 6

 ورد تایید آموزش و پرورش برخوردار باشند.های مکرده و از شاخصآموزان این مدارس تالیف 

 برای نمایندگی را تعهد می نماید. ها قیمت پشت جلد کتاب% 02موسسه تخفیف معادل. 7

 های سالیانه محاسبه نخواهد شد.ذیر خواهد بود و جزء مرجوعی کتابپبه هر تعداد امکانهای ارسال شده برای نمایشگاه استانی . مرجوعی کتاب8

 

 

 

 




