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 و قوانین فروشگاه اینترنتی ایران ناژوشرایط 

استفاده شما از وب سایت فروشگاه اینترنتی ایران ناژو به منزله قبول کلیه شرایط مندرج در این صفحه می باشد. 

 "وب سففایت فروشففگاه اینترنتی سففایت ایران ناژو"، "سففایت ایران ناژو"در ادامه محتویات این صفففحه منرور از 

 باشد.می

محفوظ بوده که بدون  "سففایت ایران ناژو"این حق برای محتویات این صفففحه در  ر زمانی قابت ییییر اسففت و 

اطالع و  ما نگی قبلی، اقدام به، به روزرسانی و یا ییییر در محتوای این صفحه کند. کاربران موظف  ستند که 

سففایت "به صففورت دوره ای به این صفففحه مراکره کرده یا از ییییرات احتمالی در قوانین  شاه شففوند.  م نین 

برد از  ر بار به روزرسفانی ببری مبنی بر ییییرات در این صفففحه را در قسمت اببار منتخر بوا د  "ایران ناژو

 .کرد

بدمات و محتویات وب سایت، ینها برای استفاده شخصی و غیر یجاری شما عرضه شده است.  ر شونه سوء  - ١

 وب سایتی به  یچ عنوان نمی یواند از استفاده از این اطالعات پیگرد قانونی داشته و  یچ فرد حقیقی، حقوقی یا

اطالعات موکود در وب سففایت برای فرو ، یولید مجدد یا ایجاد یرافید در وب سففایت بود اسففتفاده کند. در 

صفورت یمایت به استفاده از سروی   ا و محتویات وب سایت کهت مقاصد یجاری حتما باید از قبت ما را ملل  

برای وب سایت  ا و وبالگ  ای شخصی  "سایت ایران ناژو"فاده از محتویات سفابته و با ما یما  بگیرید. اسفت

 .ینها به شرطی که مناف  یجاری مد نرر نباشد، با ذکر منب  و  در  وب سایت مجاز است

از مناب  مرتبر و مریبط و نیز شرکت  ای سازنده محصوالت  "فروشگاه سایت ایران ناژو"اطالعات موکود در  - ٢

در وب سفایت قرار داده شفده اسفت. ممان اسفت اطالعات، نرم افزار، محصففوالت و سروی   ای  کم   وری و

 سایت"در مواردی غیر دقیق یا دارای بلا ای نگارشی باشد.  "فروشگاه سایت ایران ناژو"موکود یا ارائه شده در 

مداوم اطالعات و محتویات وب مسففلولیتی را در قبال اطالعات ارائه شففده بر عهده نداشففته و به طور  "ایران ناژو

 .سایت را به روز بوا د کرد

کاربران می بایسفت  نگام ببت نام و سففار  کاالی مورد نرر بود، فرم مربوطه را با اطالعات صحیو و به  - ٣

صفورت کامت پر کنند. درصفورت ورود اطالعات ناقی یا نادرسفت، سفار  کاربر قابت پیگیری و یحویت نخوا د 

 .بود

ا به سففایت ایران ناژو اطمینان می د ید که از این وب سففایت برای رسففیدن به مقاصففدی که بر بال  شففم - ٤

ه به شونه ای ک "سایت ایران ناژو"می باشد استفاده نخوا ید کرد. شما از  "سایت ایران ناژو"شفرایط اسفتفاده از 

نخوا ید کرد.  م نین شما مجاز باعث  سفی  دیدن، از کار اندابتن یا مریوب سابتن وب سایت شود استفاده 
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به یال  برای دسفترسی به اطالعات، محتویات یا ورودی  ایی که عمدا  به طور مترار  در دستر  قرار نگرفته 

 .یا از طریق صفحات سایت ارائه نخده اند نیستید

ن وب سایت ممان است دارای لیند  ایی به وب سایت  ای دیگر باشد. ممان است ای "سفایت ایران ناژو"- ٥

 ا یحت کنترل سایت ایران ناژو نباشند و سایت ایران ناژو  ی گونه مسلولیتی در قبال محتویات این وب سایتها 

این لیند  ا را برای سهولت شما  "سایت ایران ناژو"از کمله لیند  ای قرار شرفته در این وب سفایت  ا ندارد. 

نای یائید یا  ر نوع اریباط ما با اداره کنندشان سایر وب سایت فرا م کرده و وکود  ر ید از این لیند  ا به مر

لیند می شوند ممان است یوسط افرادی  "سفایت ایران ناژو" ا نمی باشفد. وب سفایت  ایی که در صففحات 

نمی یواند در مورد  نها ضفمانتی داشته باشد. شما  "سفایت ایران ناژو"بارج از سفایت ایران ناژو اداره شفده، ل ا 

فق می کنید مسفلولیت  ر شونه بسارت و  سی  احتمالی وارده به رایانه یان را از طریق ویرو  یا فایت  ای یوا

مخرب دیگر که می یواند ناشی از دریافت و استفاده از داده  ا و فایت  ای مترلق به وب سایت  ای لیند شده 

 .باشد، بود برعهده بوا ید داشت "سایت ایران ناژو"در 

 یچ شونه مسفلولیتی در رابله با ح   شفدن صفحات وب سایت بود و یا لیند  ای  "ایران ناژو سفایت" - ٦

یحت  یچ  "سایت ایران ناژو"ارائه می شفوند و «  نگونه که  سفت»مرده نمی پ یرد. سفروی   ای وب سفایت 

انی، ، نیروی انسشفرایلی مسفلولیت یابیر یا عدم کارکرد وب سفایت را که می یواند ناشی از مخاالت اینترنتی

 .عوامت طبیری، برابی یجهیزات کامپیویری، مخابرایی و غیره باشد بر عهده ندارد

اطمینان، سهولت، دقت اطالعات، نرم افزار ا، محصوالت، سروی   ا و شرافید موکود را  "سایت ایران ناژو"- ٧

یحت  "سایت ایران ناژو"رائه می کند. ا«  نگونه که  ست»یضمین نارده و  نها را بدون  ر شونه قید یا یضمینی 

 یچ شرایلی بسارت  ای احتمالی ممان را که به  ر دلیت به باطر از دست دادن دسترسی یا اطالعات در پی 

یا از یابیر یا نایوانی در اسفتفاده از وب سفایت یا سفروی   ای  ن حاصت شود  "سفایت ایران ناژو"اسفتفاده از 

 .پ یردنمی

مه یحت قوانین کخففور ایران مقرر شخففته و به مرنای یوافق کامت کاربر با شففرایط اسففتفاده از این یوافق نا - ٨

 .بوا د بود و کایگزین کلیه یوافقات قبلی یا کاری محسوب می شود "سایت ایران ناژو"

اماان دارد دارای سففروی   ایی با قابلیت مخففارکت عمومی موسففوم به سففروی   ای  "سففایت ایران ناژو" - ٩

ی،  م ون ایاق شفتگو، یابلوی اعالنات، یاالر شفتگو، نقد، شروه  ای ببری، شفباه دوستان و سایر سروی  کمر

 ایی باشففد که برای یسففهیت اریباط شففما با دیگران  مه در مقیا  عمومی مرت یاالر شفتگو و مه در مقیا  

این سروی   ای کمری، فقط  بصوصی مرت شباه بصوصی دوستان( ارائه می شوند. شما یوافق می کنید که از

 .برای ببت، ارسال و دریافت پیام  ایی استفاده کنید که مناس  و مریبط با  ن سروی  باص باشد
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 "سایت ایران ناژو"الزامی به دیدبانی و کنترل سروی   ای کمری ندارد. با این وکود  "سفایت ایران ناژو" - ١١

ارسال شده در سروی   ای کمری را مرور و  رشونه ورودی  این حق را برای بود محفوظ می دارد که محتویات

 .نامناس  را پیگیری و در صورت نیاز و یوان ح   کند

ممان اسفت ما سففروی   ای بود را به  ر دلیلی در زمان  ای مختلف و بدون اطالع قبلی، ییییر داده و  - ١١

بنابراین، شففرایط اسففتفاده از سففروی   ای حق ییییر شففرایط این سففروی   ا نیز برای ما محفوظ بوا د بود. 

 ر از شا ی به روز بوا د شفد. در این صفورت یارید درج شففده در باالی این صفففحه نخان  "سفایت ایران ناژو"

د نده  برین زمان به روز رسانی بوا د بود. شما یوافق می کنید که استفاده مستمر شما از وب سایت به مرنی 

د. در صوریی که شرایط استفاده از سروی   ا شامت ییییرات عمده شود ببر  ن پ یر   رشونه ییییر می باشف

 .در صفحه اولیه سایت اعالم بوا د شد

ایجاد نماید. بدیهی  "سایت ایران ناژو" ر کاربر حقیقی یا حقوقی حق دارد صفرفا ید حسفاب کاربری در  - ١٢

 "ناژو ایران سایت"ا د شد و این حق برای اسفت ایجاد بی  از ید حساب کاربری به عنوان یخلف محسوب بو

یاراری  یا کرلی کاربری  ای حسففاب کردن مسففدود به اقدام قبلی اطالع بدون و زمان  ر در که اسففت محفوظ

 نماید.

 

 باشد.مترلق به شرکت ایران ناژو می "سایت ایران ناژو"حقوق مادی و مرنوی یمامی 

 

 


