
 وشنمایندگی فر یعطاارداد اقر
 

 اردادطرفین قر .1ده ما

... ............................. دنزفر...................... ....... یاقآ دیریتم هب.............. ................ رکتش .1.1

 .............................. دمتول...................... ...... از درهصا................... ......... شناسنامه رهماش

 .......................................................پست الکترونیکی ...................... تلفن... .................... اکنس

 .دمیشو هنامید هشندوفر را  ختصاا اردادقر ینا در که ...................... فکس

..... .......................... نامهشناس رهماش..... ..................... دنزفر............ ......................یاقآ .1.1

 ..................... نتلف.........................  اکنس.........................  دمتول.......... ................. از درهاص

 .دمیشو هنامید هنمایند را  ختصاا اردادقر نیا در هک

 

 اردادقرع موضو .2ده ما

...... با نشان و ػالمت ثبت .................................... وش و خدمات پس از فروشردگی فنماین یاػغا

و  یگذار متیق ظی................. با شرا................................. محصول شرکت .........................شده 

 ................................. در استان/ شهر فروشنده یشده از سو نییضمانت و خدمات پس از فروش تؼ

 

 تمد .3ده ما

ت یخ .......................... به مدرتااز ، نمایندهتوسظ  یندگینما ظیمدت این قرارداد پس از حصول شرا

است.  دیقرارداد قابل تمد نیطرف تیپس از اتمام مدت قرارداد با رضا .دـمیباشل .......................... سا

 باشد. یقرارداد قابل فسخ م نیطرف تیدر صورت ػدم رضا

 

 فروش(:  یندگینما التیتسه)فروشنده تعهدات  .4ده ما

 مبادرت به فروش نماید.  نمایندهطریق  تنها از نمایندهطرف اول متؼهد می گردد در حوزه منغقه  .1.1

قرار  یندگینما اریامر فروش در اخت لیجهت تسه ریز التیفروش، تسه یندگینما افتیدر پس از .1.1

 :خواهد گرفت

، درج اطالػات نمایندگی در کاتالوگ، بروشور اجرا شده از طرف فروشنده،  غاتیتبلبرخورداری از .4.1

 بهتر. یمحصوالت جهت اطالع رسان ستیو ل سایت فروشنده

 .یندگیفروش به نما یمحصول به ازا متیدرصد از ق.... .................پرداخت مبلغ  .1.1

 .خدمات پس از فروش متیدرصد از ق .....................پرداخت مبلغ  .4.1

 .یندگیشرکت به نما نیمحصوالت ا دیخر انیمتقاض یمؼرف .4.1

نسبت به ارسال ....... روز کاری ...............مکلف است حداکثر ػرف مدت زمان  فروشنده .4.1

وجه محصول، در محل  افتیپس از درو  که از طریق سایت داده می شوند فروش نمایندهات سفارش

 .اقدام نماید .......................

طبق مفاد ذکر شده در ضمانتنامه نسبت به  محصوالتمکلف است در صورت مؼیوب بودن  فروشنده .4.1

 اقدام نماید. روز کاری .......................تؼویض یا رفغ ػیب آنها ػرف مدت 

 یه مندیدستگاه به نما ی و ارائه خدمات پس از فروشراه انداز ،ه آموزش نصبمکلف ب فروشنده .4.1

 باشد.

 

 :نماینده تعهدات  .5ماده 

 از........................  غـمبل انزــمی قلادـح اردادرــق هـمرحل ینــلاو یارـب دارد یــم مالـػا هدـنماین .1.4

شماره حساب اػالم شده از طرف فروشنده واریز که مبلغ مورد نظر نقدا به  نماید یارخرید هندــشوفر

 خواهد شد.



چنانچه متقاضی خواهان کسب نمایندگی انحصاری در شهر محل فؼالیت خود باشد ملزم است  .1.4

خرید اولیه خود را به مبلغ ................................ ریال انجام دهد.برای نمایندگی غیر انحصاری حداقل 

 ریال الزامی می باشد. ............خرید ..............

اسناد و مدارک مبادله شده را به  هیکل ستیبا یم نماینده، یدر صورت فسخ قرارداد و قغغ همکار .4.4

 .دیػودت نما فروشنده

 فیفروش فوق الؼاده با تخف لیخاص از قب یبه فروش به نحو ازین یلیفروش به دال ندهیچنانچه نما .1.4

فروش  متی. قدیمراتب را کتبا به شرکت اػالم و مجوز الزم را اخذ نما یستیداشته باشد، با ژهیو

 گردد. ی............ اػالم م................شرکت ...... یفروش و با هماهنگ ندهیمحصوالت توسظ نما

 دیهمان ماه از او خر یخود را که ط انیمشتر هیفروش موػف است در هرماه فهرست کل ندهینما .4.4

 . دیاػالم نما ی به همراه قیمت فروشی که از طرف فروشنده داده شده است،اند با ذکر نام و نشان نموده

ماه قبل به اطالع شرکت  4  ستی مراتب را کتبایدر صورت انصراف از ادامه همکاری با هندینما .4.4

 برساند. 

 انجام اییـنه سویهـت هـک یمدااـم ددرـگ سخـف اـی و خاتمه هنمایند دمشهو اتتؼهد و اردادقر ههرگا .4.4

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

 

 ختداپر هنحو .6ماده 

کلیه سفارشات نماینده بؼد از واریز نقدی مبلغ به حساب مؼرفی شده از طرف فروشنده ػرف 

 ............... روز کاری ارسال خواهد شد.……

 

 کاالهزینه حمل  .7ماده 

وحمل و نقل كاال از کارخانه به دفتر مرکزی ایران به ػهده شرکت و هزینه ارسال  یگمرك ینه هایه هزیكل

 از دفتر مرکزی تا محل نمایندگی به ػهده نماینده می باشد.

 

 ضمانت .8 دهما

 غـمبل هـب امدـک رـه غـمبل و یخراـت وندـب کـچ هفقر.......... ........... 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 وا  دـب ، دـهد وزرـب فتالـخا اردادرـق ینا دمفا تفسیر و یاجرا در ههرگا

به  رانیا یاسالم یجمهور نیطبق قوان ،نباشد فصل و حل قابل هکرامذ عریق از که تیرصو در ددمیگر

  ارجاع داده خواهد شد. صالحیدادگاه ذ

ماده در  4در  رانیا یاسالم یمقررات جمهور ریساو  یقانون مدن 11قرارداد به استناد ماده  نیا

 رسید.به امضا و تائید طرفین و  میتنظ........................... خ یدر تار یکساننسخه  ..................

 

 

 مهر و امضاء نماینده    مهر و امضاء فروشنده 

...................................................    …………………...................................... 


