
 محصوالت آردل ویتنام قرارداد اعطای نمایندگی

 

 : طرفين قرارداد1ماده

تلفن :  21 تهران خيابان گاندی کوچه به نشانی : 497041به شماره ثبت   آرال تکنام نگاه نماينده شرکت امين نصيریاين قرارداد مابین آقای 

 ............................... به مديريت آقای ......................... به شماره ثبت ...................................................... بعد طرف اول نامیده می شود( و شرکتمن)که  02188773432

باشد و بر اساس ماده می فروشگاه/پخش .............................../ئت مديره شرکت هی ريیس يا  مديرعامل به.....................................  ملی شماره به فرزند .................... 

ارندگان اساسنامه شرکت حق امضاء کلیه اسناد تعهدآور را دارد )فتوکپی آخرين آگهی روزنامه رسمی و اساسنامه که مبین هويت شرکت و مديرعامل و دقانونی 

 نامه و کارت ملی دارنده ی حق امضا ضمیمه قرارداد خواهد شد.( حق امضاء باشد، و همچنین فتوکپی شناس

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................ به نشانی :

 گردد.بق با شرايط و مفاد ذيل منعقد میمطا ديگر طرف از شودمی نامیده که از اين پس طرف دوم 

شود نی آنان محسوب میهرگونه اخطار، درخواست و مكاتبه در خصوص مفاد اين قرارداد بايد کتباً به نشانی طرفین که در اين قرارداد نوشته شده و اقامتگاه قانو

 به طرف ديگر اطالع داده شود و در صورت تخلف، ارسال اخطار، درخواست يا بايست محل جديد بالفاصله کتباًارسال گردد. در صورتیكه اين محل تغییر کند می

 .باشد می قرارداد ی ضمیمه دوم طرف شناسنامه و ملی کارت اصل برابر کپی همچنین  مكاتبه به اقامتگاه قانونی سابق وی، ابالغ شده تلقی خواهد شد،

 : موضوع قرارداد2ماده

با شرايط قیمت گذاری  کشور ويتنامبا نشان و عالمت ثبت شده محصول ویتنام  ARDEL و خدمات پس از فروش برندعاملیت فروش و بازاريابی ، فروش 

 تعیین شده از سوی طرف اول در استان / شهر ............................................................................

 : شرایط نمایندگي3ماده

 شناسايی و وجه التزام نمايندگی ذکر شده در قرارداد.تكمیل فرم های  (1

 فروشگاه در کالنشهرها 100فروشگاه در استانهای کوچک و  20خريد ماهانه حداقل به میزان  (2

 : مدت قرارداد4ماده 

منعقد می گردد وپس از اتمام  139...../..../   الی1396از مورخه.../.../ سال يک زمان مدت برای  مدت اين قرارداد پس از حصول شرايط نمايندگی توسط طرف دوم،

 مدت قرارداد با رضايت طرفین قرارداد قابل تمديد است. در صورت عدم رضايت طرفین قرارداد قابل فسخ می باشد.

 : تعهدات5ماده 

 تعهدات طرف اول )تسهيالت نمایندگي فروش(: -الف

 .نمايد فروش به  ها ازطريق طرف دوم مبادرتطرف اول متعهد می گردد در حوزه منطقه طرف دوم تن -1

 پس از دريافت نمايندگی فروش، تسهیالت زير جهت تسهیل امر فروش در اختیار نمايندگی قرار خواهد گرفت. -2

 .بهتر رسانی اطالع جهت محصوالت لیست و پوستر، و بروشور کاتالوگ، تبلیغات شرکت :  -الف

 طبق لیست افر ارسال آفر ويژه نمايندگان -ب

 (درصد نمایندگي) .نمايندگی به فروش ازای به محصول قیمت از درصد %20 مبلغ  پرداخت  -پ

 معرفی متقاضیان خريد محصوالت اين شرکت به نزديكترين نمايندگی با توجه به تبلیغات گسترده. -ت

 در)  نماينده فروش پس از دريافت وجه به مرکز استان مورد نمايندگی سفارش ارسال به نسبت ساعت 96 زمان مدت ظرف  طرف اول مكلف است حداکثر -3

 .نمايد اقدام  (باربری محل

 .نمايد اقدام ساعت 72 مدت ظرف  طرف اول مكلف است در صورت معیوب بودن نسبت به تعويض يا رفع عیب آنها -4

 .باشد می اول طرف  نماينده   به  طرف اول مكلف به آموزش -5



طرف  سال  1مدت تاريخ قرارداد  در استان...............به  به  2از ماده  3را بر طبق بند  ويتنام  ARDELL حق انحصاری بازاريابی و فروش محصوالت طرف اول  -6

 دوم واگذار می کند.

 طرف اول موظف است پس از پايان قرارداد کلیه مدارك و اوراق بهادار طرف دوم را به وی مرجوع نمايد.-7

 یص شده گمرك تحويل خريدار نمايد.اول مظف میباشد محصوالت را با برگه و مجوز قانونی ترخ طرف-8

 تعهدات طرف دوم: -ب

 ه باشد .طرف دوم محق و مجاز نیست که به نام و به وکالت از طرف اول اقدامی انجام دهد مگر مواردی که قبال و صريحا اين اختیار به او تفويض شد-1

ساعت پس از اعالم خريدار؛  24ست در امر ارايه خدمات و فروش )تعويض عصاره ی درخواستی و دستگاههای معیوب با سالم( ظرف مدت طرف دوم مكلف ا -2

 نسبت به مطلع ساختن طرف اول اقدام نمايد.

اقب مربوط به اظهارات خارج از مشخصات طرف دوم تنها مجاز است در حوزه ی مندرجات موجود در برگه ی اطالعات محصول اقدام به تبلیغات نمايد و عو -4

 فنی محصول به عهده ی طرف دوم می باشد.

با نظر  طرف دوم مكلف است که تمامی سعی و کوشش خود را در جهت رعايت سیاست ، منافع، و حقوق مادی ومعنوی طرف اول محفوظ دارد و تنها می تواند -5

 استراتژی های بازاريابی محصول نمايد. طرف اول اقدام به قیمت گذاری و يا ايجاد تغییر در

 بايست کلیه اسناد و مدارك مبادله شده را به طرف اول عودت نمايد.در صورت فسخ قرارداد و قطع همكاری، طرف دوم می -6

بايستی مراتب را کتباً به شرکت اعالم و  باشد، داشته ويژه تخفیف با العاده فوق فروش قبیل از خاص نحوی به فروش به نیاز داليلی به فروش نماينده چنانچه  - 7

 اعالم می گردد.آرال تكنام نگاه مجوز الزم را اخذ نمايد. قیمت فروش محصوالت توسط نماينده فروش و با هماهنگی شرکت 

 ام و نشانی اعالم نمايد.ن ذکر با را اندنموده خريد او از ماه همان طی که را خود مشتريان کلیه فهرست  نماينده فروش موظف است در هرماه -8

اين قرارداد بیشتر شود، شرايط فروش طبق توافق  7در صورتیكه سقف محصول درخواستی نماينده فروش از میزان تضمین پیش پرداخت مندرج در ماده  -9

 جداگانه و خارج از اين قرارداد تعیین خواهد شد.

، شرکت حق فسخ يكطرفه قرارداد را خواهد داشت و نماينده فروش حق هیچگونه  5ماده  در صورت تخلف نماينده فروش از تعهدات مندرج در بند ب -10

 باشد.اعتراضی نخواهد داشت. در اين صورت خسارات متوجه به شرکت از محل تضمین، قابل کسر و وصول می

ر موضوع قرارداد را ندارد مگر با کسب اجازه ی کتبی از طرف طرف دوم حق اعطای نمايندگی به غیر و يا فروش در خارج از حوزه ی جغرافیايی تعیین شده د -11

 اول.

از طریق طرف اول اقدام نماید و خرید محصوالت و کاال  از غير؛ موجب ابطال قرارداد  اردل  طرف دوم تنها مجاز است جهت خرید محصوالت -12

 مي شود.

 خريد از تمامی محصوالت ) تند فروش و کند فروش(-13

  ليست شرکتفروش طبق -14

 ساعت از ارسال بارنامه توسط طرف اول 24تايیديه دريافت اجناس بعد از -15

 -مالي قبل از ارسال کاال  وجه ارسال -16

 عدم مرجوع کاال تحت هر شرايطی-18

 کاال در موارد خاص متقبل میشود در صورت مرجوع ضرر و زيان و هزينه های بسته بندی و ارسال را  %25طرف دوم با امضا اين قرارداد -19

 a-bفروش در فروشگاههای گريد -20

ار ارسالي پيگيری و دریافت کاال بعد از اعالم طرف اول و ارسال بارنامه ) توضيح مهم : بعد از ارسال بارنامه از طرف اول قرارداد مبلغ فاکتور ب-21

 به حساب خریدار منظور ميشود و خریدار صاحب کاال ميباشد

 حساب:تسویه -(6ماده 

 را قبل از ارسال کاال انجام دهد.طرف دوم موظف به تسویه حساب کامل نقدی 



 شرایط حل اختالف: (7ماده 

ن جمهوری اسالمی کلیه موارد اختالف ناشی از اين قرارداد در مرحله اول از طريق داور مرضی الطرفین حل خواهد شد و در صورت عدم توافق طرفین، طبق قوانی

  ذيصالح ارجاع داده خواهد شد. ايران به دادگاه

 سقف واگذاری استند  (8ماده 

 ريال به صورت سفارش جور از تمامی کاالها50.000.000استند ايستاده هر دو محصول به ازای خريد باالی -1

ماده در دو نسخه ی 9مهوری اسالمی ايران درر مقررات جقانون آيین دادرسی مدنی و ساي 455و  454قانون مدنی و مواد  10اين قرارداد به استناد ماده  (9ماده 

 .گرديد مبادله امضاء از پس و تنظیم  139.11.14متحدالمتن و االعتبار در 

 

 طرف دوم : مهر و امضاشرکت آرال تکنام نگاه                                           طرف اول :

 

 2امضا شاهد                                                               1 امضا شاهد


