
  
 

 
 

دارای نماد اعتماد الکترونیکی های  تعهدنامه فروشگاه

 فروشگاه های اینترنتی

شود، در هر زمان پس از صدور نماد اعتماد فروشگاه اینترنتی، التزام به  دارنده نماد اعتماد الکترونیکی متعهد می 

تک بندهای این تعهدنامه را به عنوان شرطی برای ادامه فعالیت خود دانسته و این التزام را از طریق مقتضی  تک

 . رسانی عمومی نماید اطالع

سايت شامل؛ نشانی پستی، تلفن، نمابر، نشانی پست الكترونيكی و نام مسوول فروشگاه   بدرج اطالعات نشانی در و .1

 .اينترنتی

 (.در صورت وجود)سايت كه تحت آن نام به فعاليت مشغول است   درج نام تجاري وب .2

ن ماليات، هزينه ي مشتري خواهد بود مانند؛ قيمت كاال و خدمات، ميزا هايی كه در خريد كاال برعهدهتعيين دقيق هزينه .3

سايت فروشگاه اينترنتی، عرفاً از آگاهی مشتري نسبت به اطالعات  به نحوي كه با مشاهده وب.... حمل و هزينه تماس و 

 .اعالمی اطمينان حاصل گردد

 .بيان مدت زمان اعتبار پيشنهاد ارائه شده براي فروش كاال و يا خدمات .4

 .سايت فروشگاه اينترنتیي كاالها و يا خدمات ارائه شده در وبهاي كاربردتعيين مشخصات دقيق فنی و ويژگی .5

ذكر نحوه پرداخت مشتريان بابت محصوالت يا خدمات خريداري شده، شرايط و فرآيند تحويل كاال، اجرا، فسخ قرارداد،   .6

 .ضمانت، پشتيبانی و خدمات پس از فروش

و نيز بيان شفاف ، . سايت فروشگاه اينترنتی ام توسط وب ارايه اطالعات واضح و روشن نسبت به كاال و خدمات قابل انج .7

 .سايت فروشگاه اينترنتی   كننده طرح بازاريابی وب قابل درک و غير گمراه

 .ي شرط براي تحويل كاال كننده يا وادار نمودن ايشان به خريد ساير محصوالت و يا ارائه عدم اجبار مصرف .8

نامه موضوع بند  قانون تجارت الكترونيكی و نيز آيين 38و  37ننده موضوع مواد كاعالم التزام به قواعد حمايت از مصرف .9

 .همان قانون، در خصوص اعالم شرايط فسخ معامالت و شرايط برگشت كاال از جانب مشتري 79الف ماده 

اندازي  به راه، در خصوص اشخاصی كه در محل مسكونی اقدام ساماندهی و حمايت از مشاغل خانگیاعالم التزام به قانون  .11

 .نمايند فروشگاه اينترنتی می

هاي معنوي مقرر  ، تبليغ و بازاريابی و مالكيت(اسرار و عاليم تجاري)اعالم التزام به رعايت قواعد مربوط به حقوق رقابت  .11

 .در باب سوم قانون تجارت الكترونيكی 

هاي اينترنتی به مركز  اد الكترونيكی فروشگاهاعالم فوري هرگونه تغيير در اطالعات ارايه شده جهت دريافت نماد اعتم .12

 . توسعه تجارت الكترونيكی

دهنده التزام  هاي سايت در مورد حفظ محرمانگی اطالعات مشتريان و در سايت به نحوي كه حداقل پوشش ارائه سياست .13

 :سايت به موارد زير باشد دارنده وب

 .سايت فروشگاه اينترنتی  جهت انجام مديريت وب FTPويندوز و  Remote Desktopعدم استفاده از  -

 .سايت فروشگاه اينترنتی شده در وب  hashذخيره اطالعات كاربري به صورت  -

 .عدم افشاء اطالعات مشتريان بدون اخذ رضايت ايشان -

 .هاي ديگر الزام استفاده از پنجره جديد در زمان لينک به سايت .14


