
 

 بسمه تعالی

 شرکت آرال تکنام نگاه بخشنامه بسیار مهم

 به هاي بندي بسته و پكيج كردن روز به و خارجی جديد هاي نمايندگی أخذ و ها كاال در زياد بسيار تنوع افزايش به توجه با

 در(  آرايشي لوازم و ابرو رنگ-مژه -میکروپیگمنت -ناخن)  كااليی گروه در كاال سبد افزايش همچنين و جديد و روز

 و سايت و كانال در رسانی اطالع با ديگر روز چند از كه جديد موارد همچنين و گرديد مالحضه قبل مدتی از كه جاري سال

-حمل- ترخيص هاي هزينه از أعم جاري هاي هزينه سابقه بی افزايش به عنايت با و نمود خواهيد مالحضه شركت اينستاگرام

 .ميباشد آور الزام و ضروري ذيل موارد خارجی ارزهاي پايان بی نوسانات و - توليد- أوليه مواد- گمرك

 مالی إسناد ارسال جهت شده تعيين زمان مدت بر مبنی استانها محترم هاي نمايندگی مابين فی  توافق و قرارداد به توجه با-١

 در و اينصورت غير در و نمايند اقدام سررسيد طبق فاكتور تاريخ محاسبه با سررسيد طبق دقيقا ميبايست محترم نمايندگان

 %3معادل ماه هر براي ميباشد مجاز نگاه تكنام آرال ،شركت قرارداد در شده تعيين زمان مدت از باالتر مالی إسناد ارسال صورت

  نمايد، اضافه مشتريان بدهی اصل به و محاسبه جريمه تاخير

 ميپذيرد، انجام نيز حومه و تهران فروشگاههاي براي فاكتور ذيل در موجود كتبی و  شفاهی توافق مورد در مورد اين-٢

 و دقيق مشخصات و كاال ليست پكينگ دريافت با كاال ارسال مورد در شركت اعالم از پس بالفاصله ميبايست نمايندگان -٣

 نمايند، اقدام كاالها تحويل و پيگيري به نسبت نگاه تكنام آرال شركت از بارنامه

 اقدام شركت از دريافتی اجناس و فاكتور طبق  مالی إسناد ارسال به نسبت روز 10 تا حداكثر ميبايست محترم نمايندگان -٤

 . ميباشد ايشان عهده به و كاالهاي جديد اجناس و سفارشات جديد  ارسال عدم مسوليت تاخير صورت در و نمايند

 از پس زيرا نمايند دقت و وسواس بسيار بسيار خود اجناس صورت ارسال در ميبايست محترم فروشگاههاي و نمايندگان -٥

 در و مگر در مواردي كه كاال معيوب  بوده و غير قابل فروش باشد  نميگردد تعويض و مرجوع كاال عنوان هيچ به كاال ارسال

 عنوان به مرجوعی فاكتور از ٪15 بالاستثنا ديگر موارد و زمان و وقت اتالف به توجه با ، علتی هر تحت مرجوعی ارسال صورت

 شد، خواهد كسر زيان و ضرر

شركت هاي –صرافی ها -ترخيصكاران-گمرك-انبار-ترابري-اسناد مالی به شركتهاي حمل و نقل %90با توجه به خرج شدن -٦

به ازاي هر روز از اين شركت مطالبه ميكنند و  %٣اين عزيزان سود  چک برگشت صورت درتوليد كننده و خريد دين از بانک  

 جهت زمان حداكثر ، چک سررسيد در وصول عدم و ت در صورت برگشت چک نمايندگان يا مشتريان نمايندگان به همين عل

 لحاظ چک كل مبلغ %3 معادل اي جريمه روزه ٤ مهلت پايان از بعد روز هر ازاي به اينصورت غير در ميباشد روز 4 واريزي

 .شد خواهد

 ايّام طول در انتقادات و پیشنهادات و نظرات داشتن صورت در محترم فروشگاههاي و نمايندگان است خواهشمند

 عبدي سرکار خانم مسول مشتريان و نماينده تام الختیار شرکت  با آزادي فروش دفتر با 1٧ الي 10 ساعت از هفته

 مسولیت اجرا تمامي مفاد اين صورتجلسه با شخص خانم عبدي بودهباشند، ارتباط در02166045991با شماره تماس 

 قط  با ايشان هماهنگي انجام گردد.و جهت هرگونه مذاکره ف

               نگاه تکنام آرال شرکت                                                                      

 تي کي اس(-تیک لشز-دو-دورالش-تیک-) محصوالت آردل


