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نماینده مهر و امضا  

 تعاریففصل اول: كليات و 
 الف: مقدمه

، مشترکین و اشخاص طرف قرارداد و   شاتل موبایل  اجراي صحیح و کامل مفاد قراردادهاي فیمابین در راستاي حفظ حقوق شركت    سند  نیا میتنظ و هیته از هدف
 . می باشد شفاف سازي روابط فیمابین

 ب: مفاهيم
 (.خاص سهامی( )موبایل شاتل) شاتل همراه ارتباطات توسعه شركت :شاتل موبایلاپراتور یا 

سایي          توزیع کننده:  شنا شخص حقوقي که جهت  سه یا هر  س شركت، مو ست از  سه جانبه بین نماینده ، توزیع کننده و اپراتور موظف به توزیع   و انعقاد قرارداد نمایندگان عبارت ا
 .محصوالت اپراتور مطابق با قرار داد خود با اپراتور می باشد

 با توزیع کننده و اپراتور قرارداد منعقد کرده است و پروانه نمایندگی به و متقاضیان اپراتور به مشترکینو خدمات ي یا حقوقي است که جهت ارائه محصوالت شخص حقیق :نماینده
 او اعطا گردیده است.

شترک:  ست  عبارت م سهای    از یک هر خرید پی در نموده توافق" موبایل شاتل " که طرفی از ا ستقیم  و رمزدار شارژهای  پرداخت، پس یا پرداخت پیش سروی  یرسا  همچنین و م
 . دهد ارائه وی به را شبکه خدمات ،"موبایل شاتل" محصوالت

رجی اخ( و برای اتباع برای اتباع ایرانی) ی باشندـ ملی م اوی کدـ ه حـ کجدید  ه های ـ ل شناسنامـ د ملی و یا اصـ ارت هوشمنـ ارت ملی، اصل کـ اصل ک: مدارک شناسائی معتبر
 فقط اصل پاسپورت )گذرنامه( و یا هر مدرکی که از سوی اپراتور به عنوان مدرک شناسایی معتبر طی نامه رسمی معرفی می گردد.

شترک فرآیند احراز  ئه آن خدمات به مامحصول و یا دریافت خدمات که می بایست برای ار  در هنگام خرید و یا وکیل قانونی وی احراز هویت به معنای حضور مالک  احراز هویت: 
شود   صل  بوده و مالک باید از طریق ارائه هویت  سایی معتبر   ا شنا صورت دقیق احراز هویت گردد. توسط نماینده  مدرک  شخصًا   متخ نماینده و توزیع کنندهدر غیر اینصورت   ب لف 

 پاسخگوی مسئولیت های احتمالی اعم از کیفری و حقوقی در مراجع ذیصالح خواهد بود.
بق اسناد  نام و مشخصات مشترک ط   ئه شده توسط اپراتور،   ادر زمان پیوستن متقاضی به شبکه شاتل موبایل و جهت استفاده از خدمات ار     فرآیندي است كه به موجب آن  : ثبت نام

 متصل میشود.اپراتور به شبکه ی مربوطه، واسطه ثبت نام در سامانه ها به هویتي و دستورالعملهاي صادره و مفاد قرارداد احراز و در شبكه اپراتور ثبت شده و مشترک
کی این فرم می بایست به صورت الکترونی   مي گردد. تحویل به نمایندگی مشترک که توسط اپراتور تنظیم شده و جهت ثبت مشخصات     برگی  2 عبارتست از فرمي : فرم ثبت نام

 نماینده و یا فیزیکی توسط متقاضی تکمیل گردد. پورتالدر 

س   سیم کارت خام:  ست از  ص  یشماره ا  چیکه ه یکارت میعبارت شماره      صیاز قبل به آن تخ ساس انتخاب  شده و بر ا ستم    داده ن سی سط   میس  ضیبا هدف تعو ای تو
 .گرددیارائه م یکارت به مشتر

صي   مجازي شبكه  صا سی توزیع کنندگان و نمایندگان به      برنامه (:VPN) اخت ستر شد که به منظور د شاتل موبایل باید بر روی  داخلی  های  پورتالای می با مربوطه 
 سیستم خود نصب نمایند و با شناسه کاربری و کلمه عبور ارائه شده توسط شاتل موبایل به شبکه اپراتور متصل شوند.

دمات شاتل فروش و خپورتال مجاز مي تواند با در اختیار داشتن آن به  شناسه کاربری که نماینده از عبارت است :لیموبا شاتل رمز عبور پورتال فروش و كاربري شناسه
ــد   جهت ثبت نام  موبایل که ــترکین می باش ــیان و ارائه خدمات به مش ــه كاربري و كلمه رمز واحد بوده و هر   متقاض ــناس ــت كه ش مراجعه نماید.)الزم به ذكر اس

شد.(         ( مسئولیت حفظ آن را شخصا برعهده دارد و در    نمایندهكاربر) ستفاده مسئولیت و عواقب آن بر عهده ایشان مي با سوء ا ظف است  مو نماینده صورت انتشار و 
 فقط در آدرس اعالم شده به اپراتور از شناسه کاربری خود استفاده نماید.

شندگان :    ست الکترونیک فرو ست از درگاه ارتباطی پ ست الکترونیک  اپراتور و  نماینده توزیع کننده، عبارت ا س  که از طریق پ ضر در  به  موبایل اتلش  ستم یدر حال حا
 .خواهد بودو نمایندگان کننده  عیبا توز لیشاتل موبا یارتباط یاز کانالها یکیاست و  دهیثبت رس

سه  آموزش و ها بخشنامه  ها، هیاطالع هیکل کهیآنجائ از ست  ال،پورت کارت میس  به کوتاه امیپ قیطر سه  از تنها دیجد محصوالت  غاتیتبل و دیجد یکار یها پرو  پ
 .دینما چک را کانالهای مذکور روزانه صورت به است موظف ندهینما ،ردیگ یم قرار مجاز ندگانینما و کننده عیتوز اریاخت در( POS) یندگینما پورتال و یکیالکترون
ستق  ارتباط سامانه  سمت  لیموبا شاتل  فروش پورتال در توانند یم کنندگان عیتوز و ندگانینما:فروش واحد با میم شکالت  کتیت ق ست  م س  جهت را خود درخوا  یبرر
 .ندینما ارسال

 فصل دوم: چگونگي ارائه خدمات

 :فروش محصوالت - 1
شند. در مورد محصوالت فصلي و طرح هاي           نمایندگان و توزیع کنندگانكلیه  شده بر روي محصول مي با موظف به فروش محصوالت به قیمت مصوب و درج 

 تشویقي، تغییرات قیمتي از طریق بخشنامه و یا جراید در رسانه هاي عمومي اطالع رساني شده و قیمت هاي اعالم شده مالک عمل خواهد بود.
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 :ثبت نام سيم كارت - 2
 د: موظف به رعایت موارد ذیل مي باش در ثبت نام مشترکینمجاز و یا توزیع کنندگان  نمایندگان 

، هویت هر متقاضي را در زمان خرید و تحویل سیم کارت به صورت حضوري     مدارک شناسائی معتبر  اصل  باید با دریافت  کاربر )نمایندگان مجاز، توزیع کنندگان( (1
شن  سایي وي را اخذ و ممهو احراز نموده و یک كپي خوانا از مدارک  شگاه ا شترک  نمو  ، ر به مهر فرو ضاء م شرکت  و ام از طریق بارگذاری در شاتل موبایل  ده و به 

 د.ارسال نمای فروشپورتال 
  :تذكرات

شتری،    - شتری برای خرید و ثبت نام به محل نماینده مراجعه مینماید و بعد از احراز هویت کامل م سیمکارت  ثبت نام  م شتری   انجام میگردد و  شخص م   تحویل 
شد.    میگردد. ثبت نام با ضري و احراز هویت وکیل امکانپذیر مي با ست  ارائه وکالت مح از وکالتنامه  ست یبا یم توزیع کنندگانو یا  نمایندگان مجاز الزم به ذکر ا

 .دینما یمشترک نگهدار یو در مدارک ثبت نام هیته یکپک ی لیوک یرسم
،  آن به متقاضي تحویل داده و پس از امضاي آن توسط متقاضي     در ذیل مشترک  امضاء  بایستي فرم ثبت نام را جهت تکمیل توزیع کنندگان و یا  نمایندگان مجاز -

 نزدذاری در پورتال فروش ارسال نماید و نسخه اصلی را    یک نسخه آن را به شرکت شاتل موبایل از طریق بارگ    و نسخه فرم ثبت نام را به وي تحویل دهد یک 
 خود، بایگانی نماید.

 مسئول صحت تکمیل مراحل احراز هویت و ثبت نام بوده و پاسخگو خواهد بود.، توزیع کنندگان و یا  نمایندگان مجاز -
و یا بدون  نامشخص  ، نام هاي مستعار، غیر معمول، مبهم سیم کارتي را به نام فرد دیگري و یا به  نمایندگان مجاز، توزیع کنندگان و یا کارمندان آنها درصورتیکه   -

نمایند، عالوه بر اعمال محدودیت هاي الزم از ســوي اپراتور، در برابر مراجع قانوني و نظارتي نیز مســئول و ر مالک ســیم کارت و احراز هویت او، ثبت نام حضــو
 پاسخگو خواهند بود.

 از متقاضی مبلغی را اخذ نماید. ایدکاربر )نمایندگان مجاز، توزیع کنندگان( نبانجام مراحل ثبت نام رایگان بوده و  -
 جهت ثبت نام را ندارد. نمایندگانبه هیچ عنوان حق فروش سیم کارت و ارائه آن به دیگر  نمایندگیدر زمان مسدود بودن پورتال،  -

 .دنندار را نام ثبت جهت در نقاط غیر از مواضع مورد توافق، نمایندگان گرید به آن ارائه و کارت میس فروش حق عنوان چیه به نماینده -

 کلیه مسئولیت هاي حقوقي و کیفري ناشي از عدم رعایت دستورالعملهاي ابالغ شده و عدم احراز هویت و نواقص ثبت نام و مدارک و آثار و  -

 خواهد بود. توزیع کننده و نمایندگیتوالي ناشي از آن متوجه 

، به نام وبایل شــاتل مرا در پورتال ثبت نام مشــتركین  کارت، آن ثبت نام و قبل از تحویل ســیم به محض تکمیل مراحلمی باشــند مكلف   هتوزیع کننده و نمایند  (2
سمت مربوطه بارگذاری نموده و مراحل ثبت نام را در همان روز           سایی معتبر و فرم ثبت نام را در ق شنا سکن مدرک  ام تا انتها به انجشخص خریدار ثبت نماید و ا

 گردد.از ثبت نام به هر دلیل تخلف محسوب مي  نمایندگان، توزیع کنندگان و کارمندان آنهایا امتناع  ه دیگر نمایندگی ها وبرساند، لذا ارجاع خریدار ب
سال(، شماره پالک، کدپستی دقیق،     18، شماره شناسایی صحیح و معتبر، تاریخ تولد )باالی     تبصره: اخذ و ثبت و ضبط آدرس و محل اقامت دائم یا موقت متقاضي   

ضی،     ایمیل، تلفن همراه، تلفن ثابت صیالت متقا شغل و تح ست. ث در زمان،  شتری     بت نام الزامي ا ست به اطالع م شتریان، توزیع کننده میبای  جهت ارتباط دقیق با م
 .شده و مبنای ارتباط با وی قرار خواهد گرفتمعرفی برساند که تمامی کانالهای ارتباطی او باید به دقت 

  :سيم کارتتعویض  مراحل -3
 : نمایندگی و توزیع کنندهمراحل انجام جایگزیني سيم كارت بوسيله 

 معتبر؛ شناسایي مدرك داشتن همراه و مالك حضوري مراجعه

 ؛شاتل موبایل اسناد مدیریت سامانه در مشترك شناسایي مدرك كپي وجود کنترل

 نماید.تایید مي فروش و خدمات مشترك را در پورتال پس از احراز هویت،  

 وضعیت مدرك شناسایی مشترك را بررسي نموده و از وجود آن اطمینان حاصل مي نماید. 

 مدارك شناسائي مشترك را جهت احراز هویت وي مالحظه مي نماید. 

شركت   صادره براي  بر اساس دستورالعملهاي  كپي مدرك شناسایي معتبر  را از مشترك اخذ نموده و     کاربردر صورت عدم وجود كپي مدرك شناسایي در سامانه مدیریت اسناد،       
 ارسال مي نماید.

 تغيير مالکيت -4
در حضور خریدار  )مالك جدید( مدارك قید شده در این ماده را كنترل و طبق روال مذكور در    ،نماینده  مكلف است در صورت تقاضاي مالك فعلي سیم كارت براي تغییر مالکیت    

 این ماده ، مالكیت سیم كارت را تغییر دهد.
 



3 

نماینده مهر و امضا  

 موارد الزم جهت تغيير مالكيت سيم كارت: .1
 .اصل مدرك شناسايي معتبر مالك فعلي سيم كارت و خريدار 

  .حضور مالك و خريدار در محل 

  .روشن و فعال بودن سيم كارت در زمان تغيير مالكيت 

 مراحل انجام تغيير مالكيت: .2
   احراز هويت مالك سيم كارت و خريدار 

 تكميل و امضای فرم تغيير مالكيت توسط مالك و خريدار 

 
و  ك فعليمالپس از تكميل فرم تغيير مالكيت توسط مدرك شناسايي معتبر را از طرفين معامله اخذ و هويت آنها را احراز نمايد و نماينده ميبايست 

 ارسال و يك نسخه از مدارك را  sales@shatel.ir-shm-grpبه آدرس ايميل  كپي مدارك شناسايي طرفين را به همراه فرم تغييرمالكيت ،خريدار

 در فروشگاه نگهداری نمايد.

 :(و بسته عتبار )شارژـ فروش ا 5
ست تا   توزیع کننده و نماینده سته ها  شارژ  انواعموظف ا شده و عالوه بر      مصوب اعالمی  را به قیمت  و ب ست عدم رعایت قیمت مندرج تخلف محسوب  ساند. بدیهي ا به فروش ر

رخواست  چنانچه مشتری د  شخصًا پاسخگوي مراجع قانوني، نظارتي و اشخاص ثالث خواهد بود.     توزیع کننده و نماینده ف وفق مقررات این دستور العمل، برخورد قراردادي با متخل
شتری اقدام نماید.            سبت به چاپ کد بر روی کاغذ و تحویل آن به م ست ن شد، کاربر موظف ا شته با صورت رمزدار دا شارژ الکترونیکی به  صورت    دریافت  ست در   الزم به ذکر ا

شدن و یا به   شدن، فاش  سئولیت آن بر عهده نماینده و ی          مخدوش  شد، م ستفاده از آن نبا شارژ قبل از فروش، به گونه ای که مصرف کننده قادر به ا شدن کد  ستفاده   اهر دلیل ا
 را بنماید. ندهتوزیع کننده می باشد. لذا فروشنده می بایست حداکثر تالش خود برای حفاظت از فاش نشدن کد تا قبل از رسیدن به دست مشتری و یا مصرف کن

 نماینده و توزیع کننده فصل سوم: تخلفات و جرائم

شنامه هاي ابالغي، تخلف     ستورالعملها و بخ سایر قوانین و مقررات الزم     نماینده و توزیع کنندهعدم اجراي مفاد قرارداد و د سوب و با وي طبق مفاد قرارداد و  مح
 برآید.شاتل موبایل متخلف بایستي از عهده کلیه خسارات وارده به شرکت  نمایندهتوزیع کننده و االجرا برخورد خواهد شد. عالوه بر این 

 :و جرایم آنهاتخلفات و تعاریف 

 :و احراز هویت ثبت نامدر تخلفات  -1
 و یا بدون پیروی از فرایند احراز هویت. ، بدون اطالع مالکفروش سیم کارت ثبت نام، تغییر مالکیت یا صدور بسته بازگشت و : 1-1کد 

تنها  ییاو بازگش  دیبالفاصله مسدود خواهد گرد  متخلف پورتال عامل فروش  یدسترس  و محرز شدن آن برای شاتل موبایل،    اتتخلف نیایکی از در صورت بروز   جریمه:
 خواهد بود. ریروز امکان پذ 30پس از گذشت مدت  ،لیدر شرکت شاتل موبا ربطیذ نیمسئول دیصالحداثبات خالف قضیه و در صورت 

 تخلفات درخواست نمایندگی و ایجاد دسترسی-2
 : در صورتی که دو شخص متفاوت درخواست اخذ نمایندگی با دسترسی های مجزا در محل یکسان داشته باشند.2-1کد 

به تشخیص  ) فقط به مالک اصلی فروشگاه و یا مالک جواز کسبمسدود و  متخلفو محرز شدن تخلف، سریعا دسترسی نماینده  در صورت بروز چنین شرایطی  :جریمه
 ، دسترسی پورتال ارائه می شود.شاتل موبایل (

ــته باشــد و مجددا شــخص جدیدی با همان آدر  ــرایطی رد دهد که در مکانی نمایندگی وجود داش گی ارائه دهد، ندس درخواســت نمایدر صــورتیکه تخلف مذکور در ش
 هفته مسدود می گردد. 2دسترسی فرد اول نیز به مدت 

 تخلفات جعل سند : -3
سایی به وسیله قلم حتی به                3-1کد  نظور م : جعل سند، دست بردن در سند یا سند دستنویس شده.)هر گونه دستنویس در مدرک اصلی یا کپی اسکن شده مدارک شنا

 متخلف برخورد خواهد گردید.(و نماینده پررنگ نمودن اطالعات به مثابه جعل سند انگاشته شده و با توزیع کننده 
صورت بروز ا  جریمه: س   نیدر  ستر سدود گرد  یتخلف د صل     دهیپورتال عامل فروش م سند ا صورت ارائه  شاتل         یو تنها در  ستم  سی شده در  سند ثبت  و عدم مغایرت با 
 خواهد بود. ییقابل بازگشا ربطیذ نیمسئول دیبا صالحد موبایل،

 تخلفات گران فروشی :  -4
 : دریافت وجه در ازای ثبت نام سیم کارت.1-4کد 

mailto:grp-shm-sales@shatel.ir


4 

نماینده مهر و امضا  

 فروشی، فروش محصوالت شاتل موبایل باالتر از قیمت مصوب و اعالم شده. : گران2-4کد 
شد و      :کليه موارد جریمه شدن تخلف به عامل فروش متخلف تذکر داده خواهد  صورت محرز  صورت تکرار تخلف ب  در  سدود  روز  30به مدت بار پورتال  2از  شیدر  م

 .دیخواهد گرد

 شفاهی هستند:موارد خطا که نيازمند اخطار کتبی و  -5
 : فحاشی و بی حرمتی به بازدیدکننده.1-5کد 

صورت بروز ا  جریمه: صورت تکرار و عدم توجه به اخطار،     تخلف نیدر  شد و در  سدود    تذکر کتبی به عامل متخلف داده خواهد  صورت دائم م پورتال عامل فروش به 
 .دیخواهد گرد

 ندادن تجهیزات ارائه شده به اپراتور.: گم کردن، خارج کردن از فروشگاه و یا تحویل 2-5کد 
 . دیمسدود خواهد گرد زاتیکامل مبلغ تجه هیتا تسوو پورتال وی  متخلف عامل فروش ونیسیکمپرداخت تخلف  نیدر صورت بروز ا جریمه:

 عدم اطالع رسانی به موقع به شاتل موبایل در صورت بروز تغيير: -6

 کاری فروشگاه یا دفتر فروش: تغییر مجوز کسب یا تغییر ماهیت 1-6کد 

کامال مسدود خواهد شد و در صورت مرتبط بودن کاربری، می بایست مجددا مراحل اداری   پورتال  یدسترس  در صورت غیر مرتبط بودن کاربری محل نمایندگی،   جریمه:
 خواهد ماند.اعطای نمایندگی طی شود، تا طی شدن و اتمام مراحل تحویل نمایندگی جدید،دسترسی قبلی مسدود 

 : تغییر مالک فروشگاه یا دفتر فروش 2-6کد 
 مسدود خواهد ماند.ارائه درخواست مالک جدید وطی مراحل قانونی اعطای نمایندگی پورتال تا زمان  یدسترس جریمه:

 : تغییر آدرس فروشگاه و یا دفتر فروش3-6کد 

 مسدود خواهد ماند. و بازدید مسئولین شاتل موبایل و تائید ایشان،عامل فروش  دیو تائ دیپورتال تا زمان اعالم آدرس جد یدسترس جریمه:
 :و نمایندهموارد عدم همکاری توزیع کننده  -7

 : تاخیر در تحویل مدارک و قراردادها1-7کد 

امل پورتال عو محرز شدن آن برای شاتل موبایل، به عامل متخلف تذکر کتبی داده خاهد شد و در صوت تکرار و عدم توجه به اخطار،    تخلف  ایندر صورت بروز  جریمه: 
 دیمسدود خواهد گردماه  1به مدت فروش 

 : عدم رعایت استانداردهای شاتل موبایل در صورت ابالغ استانداردهای ظاهری و تجهیزاتی2-7کد 
صورت بروز  جریمه:  شاتل موبایل،   تخلف  ایندر  شدن آن برای  شد و همچنین درج نمره منفی و جریمه نقدی به   2و محرز  با اخطار کتبی به عامل متخلف داده خواهد 
 کمیسیون همان دوره، که متعاقبا از آن کسر خواهد گردید، شامل حال عامل فروش می گردد. %5ارزش 

 اقالم تبلیغاتی: سوء استفاده و یا فروش 3-7کد 
از کمیسیون همان   %5متخلف، متوقف تا مبلغ تجهیزات تسویه گردد و همچنین جریمه نقدی معادل   عامل فروش ونیس یکمپرداخت  ،تخلف نیدر صورت بروز ا جریمه: 

 ماند.مسدود خواهد  زاتیکامل مبلغ تجه هیتا تسودوره که متعاقبا از محل کمیسیون وی کسر خواهد گردید و پورتال وی 
 موارد اخطار جهت مسدود نمودن پورتال فروش :  -8

و ارائه شده از جانب شاتل موبایل، جهت ثبت نام و انجام خدمات مرتبط شاتل موبایل را در فروشگاه نداشته باشد.         تجهیزات موردنیازو یا نماینده، : توزیع کننده 1-8کد 
 و یا فروشگاه به هر دلیلی نیمه تعطیل باشد.

 دیمسدود خواهد گرد زاتیکامل مبلغ تجه هیتا تسوو پورتال وی  متخلف عامل فروش ونیسیکمپرداخت تخلف  نیدر صورت بروز اجریمه: 
 : پلمپ شدن فروشگاه به دلیل تخلفات از طریق مراجع قضایی.2-8کد 

 مسدود خواهد ماند. ییفروشگاه به حکم مراجع  قضا ییو تا زمان ارائه نامه بازگشا دهیتخلف پورتال عامل فروش مسدود گرد نیدر صورت بروز اجریمه: 
 : عدم ثبت نام سیم کارت برای مدت بیش از سه ماه در صورت باز بودن پورتال فروش.3-8کد 

 .دیخواهد گرد ییبازگشا وبایلشاتل م نیمسئول دیو در صورت صالحد دیپورتال عامل فروش مسدود خواهد گرد شرایط نیدر صورت بروز اجریمه: 
 اتمام خود به خود قرارداد : -9

 .از نمایندگی فروش شاتل موبایلو یا نماینده : انصراف توزیع کننده 1-9کد 

 .ماه 1بیش از   : بسته شدن و یا تعطیل شدن فروشگاه2-9کد 

 . و یا نماینده : فوت شدن توزیع کننده3-9کد 
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 .دستور بخش حقوقی: قطع همکاری به دلیل 4-9کد 

 .دیپورتال عامل فروش به صورت دائم مسدود خواهد گرد یدسترس ،مورد نیدر صورت بروز ا :کلیه موارد جریمه

 : کميسيونچهارم فصل 
 :  جزئيات و مبالغ حق الزحمه بر اساس کارکرد -1

به نماینده، پرداخت محاسبه و  ) مطابق پیوست مندرج در قرارداد(فروش ( کمیسیون POSدر صورت فروش و ثبت نام محصوالت شاتل موبایل در سیستم فروش )
 میگردد.

نده نی و برای نماینکته: اگر بسـته یا طرحی به صـورت جدید ایجاد گردد، در قالب بخش نامه به نماینده اعالم و کمیسـیون های آن نیز مطابق بر آن، اطالع رسـا    
 دد.محاسبه و پرداخت ) در صورت دریافت فاکتور( میگر

 :در ثبت نام و فروش سیمکارت بعنوان مثال
 ریال 400.000= 4بسته آغازین + به همراه شماره کارت سيم

 به صورت آنالین و در لحظه، لحاظ ميگردد.، در هنگام فروشریال ميباشد که  100.000نماینده به ازای فروش و ثبت نام بسته فوق،  کميسيون
 

 :  زمان و نحوه پرداخت حق الزحمه

صورت  فروش مودم، مبالغ حق الزحمه  شات عملکرد     ماهانهبه  ساس گزار شاتل موبایل   بر ا سا    و پس از تایید  صورتح ع ) فاکتور( از نماینده یا توزی ببا دریافت 
 واریز خواهد گردید و از طریق پست الکترونیکی به ایشان اطالع رسانی خواهد شد. نمایندهبه شماره حساب اعالم شده از سمت کننده، 

 :  نحوه پيگيری در صورت عدم پرداخت

شت       سیون ها پس از گذ صورت عدم پرداخت کمی ست اخوان پالک       30در  صدر، بن ب شریعتی، باالتر از پل   38روز، نامه کتبی خود را به آدرس تهران، خیابان 
شاتل مو   سال نموده و یا از طریق  شرکت  شتیبانی نمایندگان  با یاو  قسمت "تیکت مشکل" موارد را ثبت و اعالم نموده   و در  POSپرتالبایل، واحد مالی ار  مرکز پ

 تماس حاصل نمایید. (09981000000)
 :ارسال مدارک مشترکين

 مدارک هارائ عدم صورت  در. گردد ارائه دکنندهیبازد به انهیماه صورت  به نیمشترک  از شده  افتیدر مدارک اصل  دیبا شده  ارائه گزارش اساس  بر است  ذکر به الزم
 . دیگرد خواهد برخورد تخلفات یاجرائ نیقوان طبق

 استانداردها -2
 استانداردهایی که میبایست در زمان اعطای نمایندگی، توسط نماینده یا توزیع کننده، رعایت گردد:

مجوز نمایندگی فروش تنها برای شــرکت ها و یا فروشــگاه هایی صــادر خواهد گردید که در زمینه های کاری مرتبط مانند دفاتر پیشــخوان  فعاليت های مرتبط:
 دولت یا دفاتر خدمات روستایی، موبایل فروشی ها، کافی نت ها و .... فعالیت می نمایند.

شگاه:    شکل ظاهری فرو ضای   محل ابعاد و  ست ف ضای کافی جهت ارائه     نمایندگی می بای سیم کارت ها و همچنین ف سب جهت قراردادن کلیه تجهیزات و  منا
 یان باشد.شترخدمات مطلوب به مشتریان حتی در زمان های پر ترافیک کاری را داشته باشد. فروشگاه باید مجهز به پیشخوان پذیرش و صندلی جهت استراحت م

بر اساس میزان فروش و استانداردهای مصوب سال قابل افزایش می       نمایندگی تعداد کارمندان فعال دری: تعداد افراد یا کارمندان فروشگاه و سطح تحصيل   
  و فروشندگان او نباید کمتر از دیپلم باشد. کارمندان نمایندگیباشد، شایان ذکر است میزان تحصیالت 

 در و یندگینما محل در را باشد  شده  نوشته  آن یرو بر کامل و خوانا صورت  به را لیموبا شاتل  محصوالت  از استفاده  طیشرا  و ضوابط  و نیمشترک  قرارداد یتابلو
 .دهد قرار عموم دید معرض

 تجهیزات و اقالم تبلیغاتی که از جانب شاتل موبایل نزد وی به امانت سپرده شده است را به نحو مناسب نگهداری و استفاده نماید.

 تجهيزات مورد نياز:
PC, Scanner, Copy, Printer, ADSL 


