
 فروش وخدمات پس از فروش نمایندگی یعطاا اردادقر

________________________________________ 
 اردادقر طرفین. 1 دهما

 از درهصا 28 شناسنامه رهشما احمد رضا به ندزفر عباسعلی هاشم زاده یقاآ مدیریت به موسسه سانتریفیوژ .1.1

 الکترونیکی پست 09133259727 تلفن اصفهان ساکن 1335 متولد اصفهان

 .دمیشو هنامید هشندوفر راًختصاا اردادقر ینا در که......................  فکس....................................................... 

...........................  از درهصا...............................  شناسنامه رهشما..........................  ندزفر.................................. یقاآ .1.2

 هنامید هنمایند راًختصاا اردادقر ینا در که.....................  تلفن.........................  ساکن.........................  متولد

 .دمیشو

 

 اردادقر عموضو. 2 دهما

 شده ثبت عالمت و نشان با تولیدات موسسه سانتریفیوژ فروش از پس ماتخد و وشفر نمایندگی یعطاا

 /استان در فروشنده سوی از شده تعیین فروش از پس خدمات و ضمانت و گذاری قیمت شرایط با سانتریفیوژ

 ................................. شهر

 تمد. 3 دهما

..........................  تمد به..........................  یخرتا از نماینده، توسط نمایندگی شرایط حصول از پس قرارداد این مدت

 رضایت عدم صورت در. است تمدید قابل قرارداد طرفین رضایت با قرارداد مدت اتمام از پس. دـمیباش ماه

 .باشد می فسخ قابل قرارداد طرفین

  )فروش نمایندگی تسهیالت) فروشنده تعهدات. 4 دهما

ویا   نماید فروش به مبادرت نماینده طریق از تنها نماینده منطقه حوزه در گردد می متعهد اول طرف .4.1

 پس از طی مراحل فروش نماینده را جهت تحویل و نصب اطالع دهد

 خواهد قرار نمایندگی اختیار در فروش امر تسهیل جهت زیر تسهیالت فروش، نمایندگی دریافت از پس  .4.2

 .گرفت

 سایت در نمایندگی اطالعات درج ، بروشور کاتالوگ، فروشنده، طرف از شده اجرا ازتبلیغات برخورداری  .4.3

 .بهتر رسانی اطالع جهت محصوالت لیست و فروشنده

 .نمایندگی به فروش ازای به محصول قیمت از درصد 20الی  10 مبلغ پرداخت  .4.4

 در نصب محصول فروش از پس خدمات قیمت از درصد 5 مبلغ پرداخت  .4.5



، در صورتی که نماینده نمایشگاه ویا  نمایندگی به شرکت این محصوالت خرید متقاضیان معرفی  .4.6

 فروشگاه مناسب داشته باشد

 فروش نماینده سفارشات ارسال به نسبت کاری روز 25 زمان مدت ظرف حداکثر است مکلف فروشنده  .4.7

) با هزینه حمل از طرف  نمایندگی محل در محصول، وجه دریافت از پس و شوند می داده کتبا که

 .نماید اقدامفروشنده ( 

 به نسبت ضمانتنامه در شده ذکر مفاد طبق محصوالت بودن معیوب صورت در است مکلف فروشنده  .4.8

 .نماید اقدام کاری روز  10 مدت ظرف آنها عیب رفع یا تعویض

 .باشد می نماینده به دستگاه فروش از پس خدمات ارائه و اندازی راه نصب، آموزش به مکلف فروشنده  .4.9

 : نماینده تعهدات. 5 ماده

 غـمبل انزــمی قلادـح اردادرــق هـمرحل ینــلاو ایرـب دارد یــم مالـعا) نمایشگاه دار ( هدـنماین .5.1

 نظر مورد مبلغ که یا ماهیانه مبلغ ....................... ریال نماید اریخرید هندــشوفر از ریال ........................

 .شد خواهد واریز فروشنده طرف از شده اعالم حساب شماره به نقدا

ند توافقی بین میتوا باشد خود فعالیت محل شهر در انحصاری نمایندگی کسب خواهان متقاضی چنانچه  .5.2

 خود و موسسه برقرار کند

 به را شده مبادله مدارک و اسناد کلیه بایستمی نماینده همکاری، قطع و قرارداد فسخ صورت در  .5.3

 .نماید عودت فروشنده

 ویژه تخفیف با العاده فوق فروش قبیل از خاص نحوی به فروش به نیاز دالیلی به فروش نماینده چنانچه  .5.4

 محصوالت فروش قیمت. نماید اخذ را الزم مجوز و اعالم موسسه به کتبا را مراتب بایستی باشد، داشته

 .گردد می اعالم موسسه سانتریفیوژ هماهنگی با و فروش نماینده توسط

 خرید او از ماه همان طی که را خود مشتریان کلیه فهرست هرماه در است موظف فروش نماینده  .5.5

  .نماید اعالم است، شده داده فروشنده طرف از که فروشی قیمت همراه به نشانی و نام ذکر با اندنموده

  .برساند شرکت اطالع به قبل ماه 3  کتبا را مراتب بایستی همکاری ادامه از انصراف صورت در نماینده  .5.6

 انجام اییـنه سویهـت هـک میدااـم ددرـگ سخـف اـی و خاتمه هنمایند دمشهو اتتعهد و اردادقر ههرگا  .5.7

  .باشد هشد متما اردادقر تمد چند هر یافت خواهد ادامه همکاری ، ددنگر

 ختداپر هنحو. 6 ماده

 روز 30حداکثر  ظرف فروشنده طرف از شده معرفی حساب به مبلغ نقدی واریز از بعد نماینده سفارشات کلیه

 .شد خواهد ارسال کاری



 کاال حمل هزینه. 7 ماده

 از ارسال هزینه و موسسه عهده به ایران مرکزی دفتر به کارخانه از کاال نقل و وحمل گمرکی های هزینه کلیه

دستگاه  3ولی در صورت خرید های تعدادی بیش از   باشد می نماینده عهده به نمایندگی محل تا مرکزی دفتر

 هزینه با موسسه خواهد بود

 ضمانت. 8 دهما

 غـمبل هـب امدـک رـه غـمبل و یخراـت وندـب کـچ هفقر..................... تعداد  رکا منجاا حسن رمنظو به هنمایند

 .هدد می ارقر آن رختیاا در هشندوفر منا به......................... 

 فختالا حل مرجع. 9 دهما 

 صلـف و لـح سائلـم هکراذـم اـب واً دـب ، دـهد وزرـب فتالـخا اردادرـق ینا دمفا تفسیر و ایجرا در ههرگا

 دادگاه به ایران اسالمی جمهوری قوانین طبق ،نباشد فصل و حل قابل هکرامذ طریق از که تیرصو در ددمیگر

  .شد خواهد داده ارجاعاستان اقامت موسسه  ذیصالح

 نسخه..................  در ماده 9 در ایران اسالمی جمهوری مقررات سایر و مدنی قانون 10 ماده استناد به قرارداد این

 .رسید طرفین تائید و امضا به و تنظیم...........................  تاریخ در یکسان

 

 

 نماینده امضاء و مهر     فروشنده امضاء و مهر


