
بسمه تعالی 

قرارداداعطاء نمایندگی فروش 
تعاریف 

منظور از شركت، شركت باسكول سازی ارك تبریز می باشد 
س از  منظور از نماینده، شخص حقیقی یا حقوقی جھت فروش و ارائه خدمات پ

فروش محصوالت شركت باسكول سازی ارك تبریز می باشد. 

 الف) طرفین قرارداد  الف) طرفین قرارداد 
این قرارداد مابین آقای/خانم ................................. به نمایندگی از شركت باسكول 

سازی ارك تبریز و آقای/خانم ....................................به نمایندگی از 
............................................... دارای سمت ................................. منعقد می گردد. 

 ب) اقامتگاه قانونی طرفین 
اقامتگاه نمایندگی فروش: .......................................................................... 
 تلفن ھای ھمراه و ثابت: ............................................................................. 

ش كوی فرمان فرمائیان   ش كوی فرمان فرمائیان  اقامتگاه قانونی دفتر شركت : تبریز خیابان ششگالن، نب اقامتگاه قانونی دفتر شركت : تبریز خیابان ششگالن، نب
 تلفن: 35250353 –35232615 – 041

ج) مدت قرارداد  
مدت این قرارداد از تاریخ .................... لغایت ..................... به مدت ........ سال بوده و 
در صورت رضایت طرفین قابل تمدید می باشد، طبعا كلیه تعھدات و موارد مذكور در 

قرارداد تنھا و تنھا در مدت قرارداد معتبر و قابل اجرا می باشد. 

 د) وجه الضمان 
پرداخت مبلغ ....................... ریال معادل ........................ به صورت ضمانت نامه بانكی پرداخت مبلغ ....................... ریال معادل ........................ به صورت ضمانت نامه بانكی 
قابل تمدید به مدت دو سال، به عنوان ضمانت حسن انجام تعھدات در قبال مشتری 

و عدم ھمكاری با شركتھای ھمكار و تولید مشابه. 



ه) تعھدات شركت 
 1- شركت تخفیفی معادل ............ جھت فروش محصوالت و تخفیفی معادل 
................ جھت ھزینه تبلیغ و فروش بھتر به نمایندگی اعطاء خواھد كرد. 

ش تعداد فروش درصد تخفیف به صورت پلكانی و طبق چارت   2- در صورت افزای
ش خواھد یافت.  شرکت افزای

 3- در صورت نیاز به خدمات نمایندگی در اسرع وقت نسبت به اعزام تكنسین اقدام  در صورت نیاز به خدمات نمایندگی در اسرع وقت نسبت به اعزام تكنسین اقدام 
نماید. 

 4- كاتالوگ و بروشور تبلیغاتی تولیدات شركت را در اختیار نمایندگی قرار خواھد داد.  

و) تعھدات نمایندگی 
1- نماینده باید دارای مجوز قانونی الزم برای فعالیت در امر فروش باشد.  

ش دستگاھھا و محصوالت تولیدی و  2- دارا بودن فضای كاری مناسب جھت نمای
پذیرائی از مشتریان. 

3- رعایت سقف و كف قیمت اعالم شده از سوی شركت.   رعایت سقف و كف قیمت اعالم شده از سوی شركت.  
4- كلیه ھزینه ھای بازاریابی و فروش به عھده نماینده خواھد بود. 

5- كلیه ھزینه ھای نصب و راه اندازی و ایاب و ذھاب دستگاھھا به عھده نماینده 
خواھد بود.  

6- نماینده موظف است، در انتھای ھر ماه نسبت به تسویه حساب فروش محصوالت 
شركت با كسر تخفیف فروش، به ترتیب زیر اقدام نماید : 

ش ماھه ھنگام تحویل دستگاه.  6-1- تسویه مبلغ دستگاه امانی به صورت چك ش
6-2- تسویه فروش طی یك فقره چك دو ماھه و یا طی سه فقره چك یك ماھه.   تسویه فروش طی یك فقره چك دو ماھه و یا طی سه فقره چك یك ماھه.  

6-3- عدم تسویه به موقع، موجب كسر از تخفیف نمایندگی خواھد گردید.  
7- نماینده متعھد به پرداخت ھر گونه مالیات، بیمه و عوارض طبق قانون، به ھر 

نحوی از انحاء كه مربوط به این قرارداد می باشد، است.  

ر) انحصار 
كلیه محصوالت به نام شركت باسكول سازی ارك تبریز عرضه خواھد شد و شركت 

مالكیت صد در صد تولیدات را برای خود محفوظ می دارد. 
این قرارداد در 7 ماده و 13 بند و دو نسخه تنظیم گردیده و به توافق طرفین رسیده  بند و دو نسخه تنظیم گردیده و به توافق طرفین رسیده 

است. 


