ﻗﺮارداد اﻋﻄﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ فﺮوش وخﺪمﺎت پس از فﺮوش
________________________________________
مﺎده  .1ﻃﺮفﯿﻦ ﻗﺮارداد
 .1.1موسسه سانتریفیوژ ﺑه مﺪیریﺖ آﻗای عباسعلی هاشم زاده ﻓرزنﺪ احمﺪ رضا ﺑه شماره شﻨاسﻨامه  28ﺻادره از
اﺻفهان

متوﻟﺪ

1335

ساﮐﻦ

اﺻفهان

ﺗلفﻦ

09133259727

پسﺖ

اﻟکترونیکی

 .......................................................ﻓکس  ......................ﮐه در ایﻦ ﻗرارداد اﺧتﺼاراً ﻓروشﻨﺪه نامیﺪه میشود.
 .1.2آﻗای ..................................ﻓرزنﺪ  ..........................شماره شﻨاسﻨامه  ...............................ﺻادره از ...........................
متوﻟﺪ  .........................ساﮐﻦ  .........................ﺗلفﻦ  .....................ﮐه در ایﻦ ﻗرارداد اﺧتﺼاراً نمایﻨﺪه نامیﺪه
میشود.
مﺎده  .2مﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد
اعﻄای نمایﻨﺪﮔی ﻓروش و ﺧﺪمات پس از ﻓروش ﺗوﻟیﺪات موسسه سانتریفیوژ ﺑا نشان و عالمﺖ ثبﺖ شﺪه
سانتریفیوژ ﺑا شرایط ﻗیمﺖ ﮔذاری و ضمانﺖ و ﺧﺪمات پس از ﻓروش ﺗعییﻦ شﺪه از سوی ﻓروشﻨﺪه در استان/
شهر.................................
مﺎده  .3مﺪت
مﺪت ایﻦ ﻗرارداد پس از حﺼول شرایط نمایﻨﺪﮔی ﺗوسط نمایﻨﺪه ،از ﺗاریﺦ  ..........................ﺑه مﺪت ..........................
ماه میﺑاشـﺪ .پس از اﺗمام مﺪت ﻗرارداد ﺑا رضایﺖ طرﻓیﻦ ﻗرارداد ﻗاﺑل ﺗمﺪیﺪ اسﺖ .در ﺻورت عﺪم رضایﺖ
طرﻓیﻦ ﻗرارداد ﻗاﺑل ﻓسﺦ می ﺑاشﺪ.
مﺎده  .4تعهﺪات فﺮوشﻨﺪه (تسهﯿالت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ فﺮوش (
.4.1

طرف اول متعهﺪ می ﮔردد در حوزه مﻨﻄقه نمایﻨﺪه ﺗﻨها از طریق نمایﻨﺪه مبادرت ﺑه ﻓروش نمایﺪ ویا
پس از طی مراحل ﻓروش نمایﻨﺪه را جهﺖ ﺗحویل و نﺼب اطالع دهﺪ

.4.2

پس از دریاﻓﺖ نمایﻨﺪﮔی ﻓروش ،ﺗسهیالت زیر جهﺖ ﺗسهیل امر ﻓروش در اﺧتیار نمایﻨﺪﮔی ﻗرار ﺧواهﺪ
ﮔرﻓﺖ.

.4.3

ﺑرﺧورداری ازﺗبلیغات اجرا شﺪه از طرف ﻓروشﻨﺪه ،ﮐاﺗاﻟوگ ،ﺑروشور  ،درج اطالعات نمایﻨﺪﮔی در سایﺖ
ﻓروشﻨﺪه و ﻟیسﺖ محﺼوالت جهﺖ اطالع رسانی ﺑهتر.

.4.4

پرداﺧﺖ مبلغ  10اﻟی  20درﺻﺪ از ﻗیمﺖ محﺼول ﺑه ازای ﻓروش ﺑه نمایﻨﺪﮔی.

.4.5

پرداﺧﺖ مبلغ  5درﺻﺪ از ﻗیمﺖ ﺧﺪمات پس از ﻓروش در نﺼب محﺼول

.4.6

معرﻓی متقاضیان ﺧریﺪ محﺼوالت ایﻦ شرﮐﺖ ﺑه نمایﻨﺪﮔی  ،در ﺻورﺗی ﮐه نمایﻨﺪه نمایشگاه ویا
ﻓروشگاه مﻨاسب داشته ﺑاشﺪ

.4.7

ﻓروشﻨﺪه مکلف اسﺖ حﺪاﮐثر ظرف مﺪت زمان  25روز ﮐاری نسبﺖ ﺑه ارسال سفارشات نمایﻨﺪه ﻓروش
ﮐه ﮐتبا داده می شونﺪ و پس از دریاﻓﺖ وجه محﺼول ،در محل نمایﻨﺪﮔی ( ﺑا هزیﻨه حمل از طرف
ﻓروشﻨﺪه ) اﻗﺪام نمایﺪ.

.4.8

ﻓروشﻨﺪه مکلف اسﺖ در ﺻورت معیوب ﺑودن محﺼوالت طبق مفاد ذﮐر شﺪه در ضمانتﻨامه نسبﺖ ﺑه
ﺗعویض یا رﻓع عیب آنها ظرف مﺪت  10روز ﮐاری اﻗﺪام نمایﺪ.

.4.9

ﻓروشﻨﺪه مکلف ﺑه آموزش نﺼب ،راه انﺪازی و ارائه ﺧﺪمات پس از ﻓروش دستگاه ﺑه نمایﻨﺪه می ﺑاشﺪ.

مﺎده  .5تعهﺪات ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه:
.5.1

نمایﻨـﺪه ( نمایشگاه دار )اعـالم مــی دارد ﺑـرای اوﻟــیﻦ مرحلـه ﻗــرارداد حـﺪاﻗل میــزان مبلـغ
 ........................ریال از ﻓروشــﻨﺪه ﺧریﺪاری نمایﺪ یا ماهیانه مبلغ  .......................ریال ﮐه مبلغ مورد نظر
نقﺪا ﺑه شماره حساب اعالم شﺪه از طرف ﻓروشﻨﺪه واریز ﺧواهﺪ شﺪ.

.5.2

چﻨانچه متقاضی ﺧواهان ﮐسب نمایﻨﺪﮔی انحﺼاری در شهر محل ﻓعاﻟیﺖ ﺧود ﺑاشﺪ میتوانﺪ ﺗواﻓقی ﺑیﻦ
ﺧود و موسسه ﺑرﻗرار ﮐﻨﺪ

.5.3

در ﺻورت ﻓسﺦ ﻗرارداد و ﻗﻄع همکاری ،نمایﻨﺪه میﺑایسﺖ ﮐلیه اسﻨاد و مﺪارک مبادﻟه شﺪه را ﺑه
ﻓروشﻨﺪه عودت نمایﺪ.

.5.4

چﻨانچه نمایﻨﺪه ﻓروش ﺑه دالیلی نیاز ﺑه ﻓروش ﺑه نحوی ﺧاص از ﻗبیل ﻓروش ﻓوق اﻟعاده ﺑا ﺗخفیف ویژه
داشته ﺑاشﺪ ،ﺑایستی مراﺗب را ﮐتبا ﺑه موسسه اعالم و مجوز الزم را اﺧذ نمایﺪ .ﻗیمﺖ ﻓروش محﺼوالت
ﺗوسط نمایﻨﺪه ﻓروش و ﺑا هماهﻨگی موسسه سانتریفیوژ اعالم می ﮔردد.

.5.5

نمایﻨﺪه ﻓروش موظف اسﺖ در هرماه ﻓهرسﺖ ﮐلیه مشتریان ﺧود را ﮐه طی همان ماه از او ﺧریﺪ
نمودهانﺪ ﺑا ذﮐر نام و نشانی ﺑه همراه ﻗیمﺖ ﻓروشی ﮐه از طرف ﻓروشﻨﺪه داده شﺪه اسﺖ ،اعالم نمایﺪ .

.5.6

نمایﻨﺪه در ﺻورت انﺼراف از ادامه همکاری ﺑایستی مراﺗب را ﮐتبا  3ماه ﻗبل ﺑه اطالع شرﮐﺖ ﺑرسانﺪ .

.5.7

هرﮔاه ﻗرارداد و ﺗعهﺪات مشهود نمایﻨﺪه ﺧاﺗمه و یـا ﻓـسﺦ ﮔـردد مـادامی ﮐـه ﺗـسویه نهـایی انجام
نگردد  ،همکاری ادامه ﺧواهﺪ یاﻓﺖ هر چﻨﺪ مﺪت ﻗرارداد ﺗمام شﺪه ﺑاشﺪ .

مﺎده  .6ﻧﺤﻮه پﺮداخﺖ
ﮐلیه سفارشات نمایﻨﺪه ﺑعﺪ از واریز نقﺪی مبلغ ﺑه حساب معرﻓی شﺪه از طرف ﻓروشﻨﺪه ظرف حﺪاﮐثر  30روز
ﮐاری ارسال ﺧواهﺪ شﺪ.

مﺎده  .7هزﯾﻨه حﻤل کﺎال
ﮐلیه هزیﻨه های ﮔمرﮐی وحمل و نقل ﮐاال از ﮐارﺧانه ﺑه دﻓتر مرﮐزی ایران ﺑه عهﺪه موسسه و هزیﻨه ارسال از
دﻓتر مرﮐزی ﺗا محل نمایﻨﺪﮔی ﺑه عهﺪه نمایﻨﺪه می ﺑاشﺪ وﻟی در ﺻورت ﺧریﺪ های ﺗعﺪادی ﺑیش از  3دستگاه
هزیﻨه ﺑا موسسه ﺧواهﺪ ﺑود
مﺎده  .8ﺿﻤﺎﻧﺖ
نمایﻨﺪه ﺑه مﻨظور حسﻦ انجام ﮐار ﺗعﺪاد  .....................ﻓقره چـﮏ ﺑـﺪون ﺗـاریﺦ و مبلـغ هـر ﮐـﺪام ﺑـه مبلـغ
 .........................ﺑه نام ﻓروشﻨﺪه در اﺧتیار آن ﻗرار می دهﺪ.
مﺎده  .9مﺮﺟﻊ حل اخﺘالف
هرﮔاه در اجرای و ﺗفسیر مفاد ایﻦ ﻗـرارداد اﺧـتالف ﺑـروز دهـﺪ  ،ﺑـﺪواً ﺑـا مـذاﮐره مـسائل حـل و ﻓـﺼل
میﮔردد در ﺻورﺗی ﮐه از طریق مذاﮐره ﻗاﺑل حل و ﻓﺼل نباشﺪ ،طبق ﻗوانیﻦ جمهوری اسالمی ایران ﺑه دادﮔاه
ذیﺼالح استان اﻗامﺖ موسسه ارجاع داده ﺧواهﺪ شﺪ .
ایﻦ ﻗرارداد ﺑه استﻨاد ماده  10ﻗانون مﺪنی و سایر مقررات جمهوری اسالمی ایران در  9ماده در  ..................نسخه
یکسان در ﺗاریﺦ  ...........................ﺗﻨظیم و ﺑه امضا و ﺗائیﺪ طرﻓیﻦ رسیﺪ.

مهﺮ و امضﺎء فﺮوشﻨﺪه

مهﺮ و امضﺎء ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه

