
ن حاصـل    
و مقتضـي    

ون تحمل 

 و) 33( واد   

ـين مبلـغ    

بـه  هزينـه    

  .باشد

  .نده است
دليـل     بـه  

  .اشند

نصـراف  ه ا 
ب از قصـد     
ي ايشـان   

حمايـت از  
، ضـروري  
ت ميزبـان    

د خـود اطمينـان
بـه نحـوي آتي 

از قبول خود بد
 . خواهد بود

  . انعقاد
نـده طبـق مـو

گونه وجهـي عـ

ـاي بازگشـت ه
   :فق نمايند

ري شروع شده ب

كنن ختيار تأمين
اينكـه  دارند يا

  .ند
كننده باز شده با

كننـده ، مصـرف 
 اطـالع مخاطـب
 دريافتي از سـو

د حوشـش قواعـ    
ي از خريد ندارد،
حـدود مسـؤوليت

  .آوردل 

  ناگدن

ارداد طـرف قـر
هاي گيريل يا پي

. 

ا) حق انصراف(ف
س فرستادن كاال

 خدمات، از روز
كنن بود كه تامين

ي هيچگ  مطالبه

ادعـ ـال بـوده و
 نحو ديگري تواف
ن هفت روز كار

 .روزانه دارند

اخ شود و خارج از
 جنبه شخصي

خرابي دارن ساد و
كن  وسيله مصرف

ي ضروري است،
ه و تأييديـهند

و تأييديه ننده

هـا تحـت پو ـي     
ت احتمالي ناشي
ه قراردادي و ح

دهنده به عمل د

نشورف و ناگدنن

سايت تجاري ب
ري از بروز مشكل

.ن حاصل كرده
ت براي انصراف
ده هزينه بازپس

ر صورت فروش
العاتي خواهد بو

كلف است بدون

زه غيرقابل اعمـ
نكه طرفين به

پايانه آن قبل از 
ه مورد مصرف ر
ش الي تعيين مي

طور واضح ه به
رعت قابليت فس
دي شده كه به

جارت الكترونيكي
رساع فروشنده 

كن ل قصد مصرف

 خريـد از حراجـ
سبت به مشكالت
ها از حيث رابطه
 شخص پيشنهاد

نك فرصم يارب ر

١ 

 محل تجاري وب
 را براي جلوگير

ن قيمت اطمينا
ت روز كاري، وقت

كنند ي بر مصرف

كننده و در صرف
از ارائه اطال  پس

كننده مك  تامين
 .د

رو 7انصراف  ق
اين مگر .واهد بود

كننده ارايه صرف
ساير كاالهايي كه
نات بازارهاي ما

ه كهكنند مصرف
سر  كه بها ايني و

بند اي بسته رايانه
.نون مطبوعات

قانون تج 38و 
به اطالع يا ايميل

فاده براي ارسال
 . ه باشد

ت الكترونيكـي
، مسؤوليتي نسب
ه ن نوع فروشگاه
هاد ارايه شده و

رادشه

اعتبار آدرس و
سايت ود به وب

 از مناسب بودن
بايد حداقل هفت
ها هزينه تحميلي

 :ر خواهد بود

سليم كاال به مص
كننده ف مصرف

  .ت
از حق انصراف،

نده مسترد نمايد
ال و خدمات، حق
نده مسموع نخو

توافق مص كه با ي
مواد غذايي يا س
آنها توسط نوسا
شخصات فردي م
پس داده شوند

افزارهاي ر نرم  و
مطابق تعريف قان

37اجراي مواد
ق نامه، فكس يا
 ايزار مورد استف
راف وي را داشته

قـانون تجـارت 4
القاعده جي علي

را در خريد از اين
يز اعتبار پيشنه

  :ه

ست، نسبت به ا
ييد سفارش خو

قبل از پرداخت،
كننده با ر مصرف

تنه .داشته باشد
ف به ترتيب زير
 كاال، از تاريخ تس
مال حق انصراف
 به ارائه آن است

كننده ا ي مصرف
كنن ت به مصرف

شرايط خاص كاال
كنن سوي مصرف

دمات، درصورتي
ت براي تحويل م
ماتي كه قيمت آ
اخته شده با مش

توانند بازپ نمي ا
وتي و تصويري

مجالت مشريه و

بروز مشكل در ا
ز طريقارا رارداد

به نحوي كه. يد
عمال حق انصر

42مـاده » د«ند 
ته و متولي حراج
ه و دقت الزم ر

و نيي فروش  ده

كننده ي مصرف

كننده ضروري اس
اسناد مثبته تأي 

 .ي نمايد

شته باشيد كه ق
عامله از راه دور
و يا ارائه دليل د
عمال حق انصراف

ر صورت فروش
هر حال آغاز اعم
ن قانون موظف
ي محض استفاده

 را در اسرع وقت
زير به علت شرد 

حق انصراف از س
در مورد خد −
ارائه خدمات −
كاال يا خدم −
كاالهاي سا −

طبيعت آنها
نوارهاي صو −
روزنامه، نشر −

ور جلوگيري از ب
نعقاد يا ادامه قر
نيز دريافت نمايد
ستناد و اثبات ا
 كه به استناد بن
كننده قرار نگرفت

كننده توجه صرف
پيشنهاد دهندو  
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كننـده   ـت 

. ربرد دارد  

ن را مـورد     

ين به نظر 

 در تحويل 

را  ارسـال   

ـد كـاال را   
 پرداخـت        

ما متعهـد  

ز اينكه درخواسـ

 .د

يـز كـان ديگـر  
 . نيد

ديگـر قيمـت آن

 .نيد

ي و يا بسيار پايي

ي نسبتا طوالني

هزينـه ،ـندگان     
 .دهند ي

توانيـ د، آيـا مـي       
 شـما ملـزم بـه

 .ي نماييد

برنده شديد، شم

  ناگدن

صول اطمينان از

و فضايي نباشند

 .شد

سايت وب براي 
وزش استفاده كن

هـاي د ر سـايت 

كاملي كسب كن
ها غيرواقعي مت

ت به تاخيرهاي

ـور كلـي فروشـ
ميارائه بيشتر را 

 راضـي نبوديـد
 را داريـد، آيـا

حراجي خودداري

اگر در حراجي ب

نشورف و ناگدنن

در صورت حصر

دارند و تخيلي و
 .ه باشد

قوانين كشور باش

ك سايت حراجي
دارد، از اين آمو

جستجو در با و

دهد، اطالعات ك
ن نماييد، اگر قيم

يد، نسبترا بپرس

 .سوال كنيد

ق كنيـد، بـه طـ
سريع به قيمت بي
ر شـما از كـاال

كـاالزگردانـدن    

از شركت در ح)

ا. د آنها را داريد

 .يد

نك فرصم يارب ر
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مگر ننماييد،الم
 .وده است

. 

سنتي نيز وجود د
جوز فروش داشته
 عمومي طبق ق

  الين ي آن

 كه قوانين يك
 قيمت حراجي د
ي تحقيق كنيد

د داران انجام مي
رد نظر را تعيين

گي تحويل كاال ر

زگرداندن كاال س
 فروشنده توافق

ارسال س   گزينه
رسي كنيد، اگـر
 شـما قصـد باز

)فيشينگ(الين

  :د
قصد خريد د كه

يد، متعهد باشي

رادشه

ارت خود را اعال
درخواست را نمو
.خودداري نماييد
.ودداري نماييد
 شده در بازار س
وانين كشور مج

تبليغاتل منع

هاي ران حراجي

  ر حراجي
رگز تصور نكنيد
ام براي فرآيند

 شده در حراجي

ريدهايي از خ يت
اقعي كاالي مور

 . كنيد

مربوط به چگونگ
 .گيري نماييد

و چگونگي بازي
هاي ارسال با نه

ن امكان انتخاب
ط فروشنده را بر
يافت كنيد؟ اگر

  آن هستيد؟

ال لي پرداخت آن

 زير توجه كنيد
گذاري كنيد مت

ا نموده  ا انتخاب

كا PINشماره  
 عامل شما اين د

خد اجباري جداً
 حق عضويت خو
 يا خدمات ارائه

شده بايد طبق قو
شده نبايد مشمو

دگان و خريدار

ت و شركت در
هر.  آشنا شويد

موزش گام به گا
و يا كاالي ارائه

 . يد

 سايت چه حماي
 قيمت، ارزش وا
 به حراجي نگاه
نيد، اطالعات م
 و موضوع را پيگ
مورد نوع گارانتي
ال در مورد هزين
د و به خريداران
يري كاال توسط
 پول خود را دري
ل يا انبار مجدد
 با صفحات جعل

اجي به نكات
الم و اجناسي قيم

 . آن هستيد

كااليي كه آن را

گاه خريد هركز
يندگي از بانك ع
م هرگونه خريد
رداخت هرگونه
ن شويد كاال و 
 خدمات ارائه ش
 خدمات ارائه ش

ي براي فروشند
 ي خريداران

 پيشنهاد قيمت
ا سايت حراجي
گر سايت يك آم
در مورد جنس و
مقايسه قرار دهيد
در مورد اين كه
بل از پيشنهاد
رسند، با ترديد

توا جا كه ميا آن
كاال نگران شويد
ز فروشنده در مو
بل از ارسال كاال

كنند مشخص مي
گي سيستم بازپس
رگردانيد و كل

هاي ارسال هزينه
در موقع برخورد

 شركت در حر
قط بر روي اقال
ه پرداخت مبلغ
سبت به خريد ك

 
 

 

در هنگ .8
به نماي

از انجا .9
از پر .10
مطمئن .11
كاال و .12
كاال و .13

  
هشدارهايي
نكاتي براي

قبل از -1
با -

اگ
د -

م
د -
قب -

بر
تا -

ك
از -
بق -

م
س -

بر
ه

د -
  

بعد از -2
فق -

به
نس -



ين مشكل 
شكل خود 

 . نگذاريد

مـدت نيـز     
 در زمينـه   
 خود را بـا  

مـورد   ،ـده    

د كـاال يـا        

 .د

 كـه كـاال      

ـي عرضـه     

 اطالعـات     
ـر ايميلـي   

، از جملـه    

 .يريد

اگر نتوانستيد اي 
 رفع اختالف مش

اشد را به حراج
 و يا اگـر ايـن م

دات خـودتعهـ  
كند يا موافقت

ـازه سـاخته شـد

ي كـه در مـورد

 .ذاريدگ

ريد، تعيين كنيد

كـه در صـورتي
. 

 آن را در حراجـ

طالعـات شـامل
اي از هـ نسخه. 

  .نيد
هـاي نهـايي، نه

  ناگدن

ايد، پرينت بگي ده
.شكل حل شود
 در صورت عدم

 . يغ نماييد

با ران ممنوع مي
ت، ارسال كنيد و

توانيد بـه ت  نمي
ش خود را لغو ك

محصـول تـ كه 

 و در توضـيحاتي

ايد، بگ  قرار داده
ريافت آن را دار
 .شخص نماييد

باشـد كص شده 
. مجدد آن است

آد  كـااليي كـه

ايـن اط. گيريـد 
.نهاد شده است
يد، را ذخيره كن

هزين. س بگيريد

نشورف و ناگدنن

شنده تبادل كرد
شته باشيد تا مش
 مطرح نماييد،

 .رش دهيد

تبلي  بطور دقيق
وري اسالمي اير
شخص شده است

اگر شما. كنيد
دهيد تا سفارشر

ي اين درباره. د

بينـي كنيـد ش

راج روي سايت
اي كه انتظار در 

يوه ارسال را مش
ستم بايد مشخص
سال كاال و انبار م

ن قيمت در مور

عامالت پرينت بگ
ت و قيمت پيشن

كني ا دريافت مي
گذار برنده تماس ت

نك فرصم يارب ر
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با فروشهايي كه
شنده تعامل داش

هاي حراجي يت
زارنماد اعتماد گ

روش، صادقانه و
بق قوانين جمهو
يت حراجي مش
ز كاال را ارسال
تبار خريدار قرار

ي آن بيان كنيد
 .وضيح دهيد

ته باشند، را پيش
. ي آنها باشيد

ي را كه براي حر
ن مبلغ منصفانه

كند و شي ت مي
در اين سيس. يد

هاي ارس ت هزينه

يشنهاددهندگان

ت مربوط به معا
اال، تاريخ، ساعت

و يا از آنها ستيد
قيمت با ممكن

رادشه

ه به كاال و ايميل
عي كنيد با فروش
موضوع را با ساي
نيكي از طريق ن

خود و شرايط فر
و فروش آنها طب
كه در قوانين سا

رو 5طول مدت
رصتي را در اخت

 .يد

هاي صول و ويژگي
نيز توشده است

ست از شما داشت
ها بگوي پرسش

ختلف از كااليي
ترين  را به پايين

 ارسال را پرداخت
ي كاال بيان كني
مسئول پرداخت

پي ترد به سواال
.  

، از تمام اطالعات
حاتي در مورد كا

فرس ذار برنده مي
ترين زمان سريع

  . د كنيد

ضيحات مربوط ب
واجه شديد، سع

توانيد اين م  مي
ت الكتروه تجار

  . شويد
دمات و كاالي خ
غيرقانوني بوده و
ل مدت زماني ك

در ط تاشد، نهاي
بايد فرد باشيد،

 .يد اعالم كند

غ كنييستي تبل
ورد محصمدر ي 
و يا تعمير شفته

داران ممكن اس
دهيد، جواب ه مي

كس از زواياي مخ
پيشنهادي خود
چه كسي هزينه

گير براي بازپس
شد، چه كسي م

  ن با خريداران
ي شما امكان دار

.دهيد عت پاسخ
شود، ي بسته مي

 خريدار، توضيح
گذ جي يا قيمت

ن حراجي در س
ل و بيمه را تاييد

ها و توض ز عكس
با مشكلي موگر 

ا برطرف كنيد،
ا به مركز توسعه

 ي فروشندگان

ات خود آشنا
ايد در مورد خد
كاالهايي را كه غ

را در طولكاالها 
مشخص نشده با
رسال كاال پايبند
اريخ ارسال جدي

 
خود را به درس
وضيحات كاملي
ستفاده قرار گرف

كه خريدسواالتي 
تان ارائده خدمات

حتما چندين عك
كمترين قيمت پ
مشخص كنيد چ
سياست خود را ب
ازپس فرستاده ش
حوه معامله كردن
ا جايي كه براي

كنيد، به سرع مي
قتي كه حراجي
مربوط به هويت
كه به سايت حرا

عد از بسته شدن
هاي ارسال هزينه
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