
 

2/1  
                                                                                                        نام شرکت:                                          تیمور حاجی میرزا علیان                                          مدیرعامل:

 مدیر عامل: نام و امضاء                                                                              امضاء:                             

 

 

 

  

 بسمه تعالی

 قرارداد واگذاري نمايندگی محصوالت

 "   شرايط خصوصی   "

 

علیان بهه   بین شرکت آرين بسپار زنده رود با مديريت آقاي تیمور حاجی میرزافیما 00000000000000000000000  اين قرارداد در تاريخ  

تلفن    81594 – 83155کد پستی :  160پالک  چهاردهم  ابتداي فرعی يکم  صنعتی جی ، خیابان : اصفهان ، شهرکنشانی

  0000000000000000000دفرزن  00000000000000000000000  آقاي    نامیده می شود از يک طرف و  "شرکت  "که پس از اين  031–35721761 -3: 

   بهههه نشهههانی :  0000000000000000  :ازه صهههادر  000000000000000000000000000000  ملی:کهههد  0000000000000000000000بهههه شهههماره شنا:هههنامه : 

کد شهر:هتان  000000000000000000000000000000000000000000000کد پستی :             0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

کههه پههس از  0000000000000000000000000000000000تلفههن همههراه: 000000000000000000000000000  نمههابر:                     000000000000000000000000000 تلفههن:  00000000000000

مطابق مفاد قرارداد و مقررات منعقهد   فوق به نشانی  0000000000000000000000 نامیده می شود از طرف ديگر در محل  "نماينده"اين

 باشند.ن ملزم به رعايت آن میديد و طرفیگر

 موضوع قرارداد : -1ماده *

با برند)آرين محصوالت تولیدي شرکت آرين بسپار زنده رود  و توزيع فروش کلیه فعالیت هاي بازاريابی ،واگذاري          

کلیه شرکت  ازرگانیمديريت ببا هماهنگی که عبارتند از : انواع لوله هاي پنج اليه و اتصاالت مربوطه پايپ وآرشن پايپ(

 .0000000000000000000000ا:تاندر  عاملین فروش زير مجموعه فعالیت ها و درخوا:تهاي 

 مدت قرارداد : -2ماده *

می باشد که در صورت توافق طرفین قابل تمديد خواهد  00000000000000بمدت 0000000000000لغايت000000000000000تاريخ شروع قرارداد از     

 بود.

 تضمین حسن اجراي قرارداد  -3ه ماد*

 از شماره حساب                                00000000000000000000000000 يک فقره چک به شمارهنماينده در را:تاي حفظ حقوق شرکت،     

  به مبلغ 0000000000000000کد شعبه  00000000000000000000شعبه  000000000000000نزد بانک 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

ريال صادر و به شرکت تسلیم می نمايد. که اين چک در  0000000000000000000000000000000000000000000000000ريال به حروف  000000000000000000000000000000000000

 خارج و ودن تعهدات نماينده از امانی ب يصورت عدم اجرا
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علیه وصول و نسبت به تأمین خسارات وارده به شرکت اقدام می گردد.صادر کننده چک با تسلیم و وجه آن از بانک محال 

صدور چک هرگونه اعتراض آتی را از خود :لب و محا:بات بدهی و خسارات وارده اعالم شده از طرف شرکت را بدون 

تقاضاي کتبی نحوه محا:به و مدارک را بعمل آورد.بدين ترتیب شرکت مجاز ا:ت  هیچگونه عذري پذيرفته و فقط می تواند

اخذ شده اقدام نمايد. ضمناً نماينده قبول و اقرار می نمايد که  تضمیناتدر صورت نیاز نسبت به کسب حقوق خود از محل 

 يد شرکتت نزد نماينده ا:ت که با صالحدعنوان اموال امانی يا امانمحصوالت و کاالهاي تحويلی و توزيع نشده نزد نامبرده ب

می باشد و با  امانت در اين خصوص بین طرفین حاکم ابه وديعه ي  مربوطه  می گردد و همچنین مقررات  تأمین دلیل الزم

تصرف غیر قانونی در اموال مذکور از تاريخ اعالم شرکت مشمول خیانت در صالحديد شرکت قابل ا:ترداد ا:ت و هرگونه 

 خواهد گرديد.امانت 

 ار:ال کاال : -4*ماده 

درخوا:ت کتبی کاال با مهر و امضاء مجاز معرفی شده تو:ط نماينده به شرکت ار:ال می گردد ، شرکت در صورت            

موجود بودن کاالي مورد درخوا:ت اقدام به صدور پیش فاکتور نموده و پیش فاکتور ار:الی پس از تأيید نماينده که به معنی 

 72پذيرش قیمت اجناس و شرايط فروش شرکت می باشد تبديل به :فارش فروش شده و کاالي مربوطه حداکثر ظرف مدت 

به مقصد نماينده تو:ط و:یله نقلیه اعالم شده از طرف نماينده ار:ال می گردد.نماينده  :اعت ) بدون احتساب ايام تعطیل (

مشاهده هرگونه اشکال در و کامل بودن کاال را به عمل آورده و در صورت بايستی در زمان تحويل دقت کافی به منظور :الم 

شرکت تماس گرفته و موضوع را اطالع و پی گیري نمايد.عدم اطالع و پی گیري به  کیفیت و کمیت کاال :ريعاً با واحد فروش

  از خود :لب می نمايد. موقع به منزله تحويل کامل و :الم کاال تلقی شده و نماينده حق هرگونه اعتراض بعدي را

 شرايط و نحوه پرداخت : ، قیمت -5ماده *

قیمت کاال برا:اس لیست قیمت و اصالحیه هاي بعدي که به اطالع نماينده قبالً ابالغ می گردد محا:به و فاکتور  -5 -1       

 می گردد.

نماينده موظف ا:ت حداکثر ظرف مدت يک هفته ا:ناد مالی آنرا که معادل  ،  کاالپس از ار:ال و تحويل  -2-5          

 شرکت نمايد . تحويل   و به تاريخ روزمی باشد  ارزش کاالي ار:الی
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به در صورتیکه نماينده چک اشخاص ديگر را تسلیم شرکت نمايد اعم از آنکه در وجه شخص حقیقی و يا حقوقی و يا -3-5 

 ( در ظهر چک دامضاء و عندالزوم نقش مهر ) اگر نماينده شخص حقوقی باشصورت حامل باشد ، 

 قبل از تحويل ضروري ا:ت و تعهد وصول چک با نماينده می باشد و خسارت تأخیر تأديه نیز مشمول نماينده می گردد. 

کت مجاز ا:ت از محل چنانچه چک ار:الی به هر دلیلی در :رر:ید وصول نشود يا برگشت شود ضمن آنکه شر-4-5        

وجوه خود را وصول نمايد ، ار:ال جنس متوقف گشته ، بعالوه بابت خسارتی که به شرکت وارد  از نماينده تضمینات اخذ شده

روز کاري پس از اعالم شرکت  5شده نیز جريمه اي بر عهده نماينده می باشد. ضمناً نماينده مکلف ا:ت حداکثر ظرف مدت 

 رجوع نمايد.کاالهاي تحويلی را م

 :اير شرايط – 6ماده *

امتیاز نمايندگی قابل واگذاري به غیر نمی باشد لیکن نماينده می تواند جهت تو:عه بازار از عامالن فروش  -1-6         

 معتبر ا:تفاده نمايد.

نونی و امضاء تحويل با درخوا:ت کتبی نماينده نسبت به نصب تابلو :ر در فروشگاه و موافقت شرکت و مراجع قا -2-6     

امانی تابلو ، کلیه هزينه هاي :اخت و نصب تو:ط شرکت پرداخت و تابلوي مذکور تا زمان اعتبار اين قرارداد نزد نماينده 

 رعايت مقررات به عهده نماينده می باشد. وقانونی  هزينه هايبصورت امانت بوده و کلیه 

قرارداد حاضر مستلزم تنظیم متمم می باشد و آنچه در قرارداد ذکر  هرگونه توافق ديگري خارج از مفاد  -3-6        

 نگرديده مشمول قانون تجارت و قانون مدنی و عرف در بازار ا:ت.

پس از انقضاء مدت قرارداد و در آتی ، نماينده حق هرگونه اعتراض و اخذ غرامت نسبت به انجام معامله و  -4-6        

 :لب می نمايد.حقوق ناشی از آن را از خود 

و مدارک کلیه و:ايل تبلیغاتی و :اير ا:ناد موظف ا:ت با انقضاي قرارداد و عدم توافق نسبت به تمديد ، نماينده  -5-6        

 و نمونه هايی که تو:ط شرکت براي او تهیه و در اختیارش قرار گرفته را عودت دهد.

 

 حل موارد اختالف  -7ماده *

يا داور معرفی شده از طرف کانون  رفینهم به عنوان داور و قاضی مرضی التنفرده و يک جهت حل موضوع اختالف بو

 حداکثر دگان لوله می باشند. چنانچه طرفینکارشنا:ان ر:می دادگستري و يا اتحاديه صنف تولید کنن

 

 



 

2/4  
                                                                                                        نام شرکت:                                          تیمور حاجی میرزا علیان                                          مدیرعامل:

 مدیر عامل: نام و امضاء                                                                              امضاء:                             

 

 

خواهد نمود ، در صورتیکه  ظرف مدت يک هفته نماينده خود را معرفی ننمايند ، هیأت مذکور با دو عضو به موضوع ر:یدگی 

 هیات مذکور به هر دلیل نتواند ظرف مدت يک ماه از تاريخ ارجاع ، نظريه قطعی

به مراجع ذيصالح قضائی ارجاع خواهد شد. ضمناً چنانچه يک شرط و يا ماده اي از اين قرارداد خود را اعالم نمايد موضوع 

 قرارداد معتبر خواهد بود. تو:ط دادگاه صالح باطل اعالم شده باشد بقیه موار د

معهذا در اين صورت قرارداد به ترتیبی تفسیر می شود که اجراي شرط يا مادۀ باطل شده تا آنجا که به اعتبار قرارداد          

لطمه نزند محدود گردد مگر اينکه به تشخیص دادگاه صالحه چنین تفسیري ممکن نباشد.مرجع قضائی صالح به ر:یدگی و 

 ف مرجع محل انعقاد قرارداد می باشد.رفع اختال

  فسخ قرارداد : -8ماده *

با توجه به شرايط و تعهدات نماينده و شرکت ، در صورتیکه طرفین بندهاي وظايف و تعهدات مربوط به خود را بدر:تی          

 می باشد . انجام نداده و يا بر خالف آن انجام کاري صورت دهند ، قرارداد از :وي طرف ديگر قابل فسخ

  نسخ قرارداد : -9ماده *

در شهر  0000000000000000000000000000000000ماده متحدالمتن و داراي اعتبار يکسان در تاريخ  9( نسخه و  2اين قرارداد در دو )           

طرفین يک نسخه آن را اصفهان تنظیم گرديده و طرفین  با امضاء ذيل هربرگ اين قرارداد موافقت خود را اعالم و هر يک از 

 دريافت داشته اند. ضمناً شرايط عمومی قرارداد نیز جزء الينفک اين قرارداد محسوب والزم االجرا:ت.

 

 

 امضاء نماينده                                     مديرعامل شرکت آرين بسپار زنده رود                          

 فروشگاه                                             یرزا علیان                        آقاي تیمور حاجی م              

 


