
 
 
 
 
 
 

 محصوالت قرارداد فروش و عاملیت انحصاری فروش

 TIKlashesکاشت مژه برند و مژه 

 professional TIKبرند یکروپیگمنترنگ و مواد م-مواد ناخن-tiklashesالک ناخن

 : طرفین قرارداد1ماده

 14006098777لی مشناسه  به497041به شماره ثبت   آرال تکنام نگاه شرکتو مدير نماينده  فاطمه عبدی خانم  اين قرارداد مابین

  ....................... تشود( و شرکنامیده می طرف اولبعد من)که 02188773432تلفن :  21 تهران خیابان گاندی کوچهنشانی :به 

دارای حق هیئت مديره  ريیس يا مديرعامل  عنوان. ...................... نمايندگی.مديريت

نشانی.و دشد.(خواهقراردادمه.ضمیحق.امضا.شناسنامه.وکارت.ملی.دارنده..فتوکپی.وهمچنینمیشود.نامیدهدوم.طرفمنبعد.امضاءکه

گردد.هرگونه و مفاد ذيل منعقد می طيابا شر .............................................................................................................................:تلفن

نونی آنان قامتگاه قااده و داد نوشته شاخطار، درخواست و مكاتبه در خصوص مفاد اين قرارداد بايد کتباً به نشانی طرفین که در اين قرار

ر دبايست محل جديد بالفاصله کتباً به طرف ديگر اطالع داده شود و شود ارسال گردد. در صورتیكه اين محل تغییر کند میمحسوب می

کارت  برابر اصل ین کپیهمچن  صورت تخلف، ارسال اخطار، درخواست يا مكاتبه به اقامتگاه قانونی سابق وی، ابالغ شده تلقی خواهد شد،

 ملی و شناسنامه طرف دوم ضمیمه ی قرارداد می باشد.

 : موضوع قرارداد2ماده

stoneyke تولید در شرکت  الک ناخن و مواد ناخن مژه و کاشت مژه و  محصوالت عاملیت فروش و بازاریابی

 تولید در شرکت  TIkمیکروپیگمنت برندو مواد و رنگ  به سفارش شرکت آرال تکنام نگاه  آمریکا

T.TECHبا شرايط قیمت ( ویتنامشده در  بسته بندیبا نشان و عالمت ثبت شده به سفارش شرکا ارال تکنام نگاه  کانادا

به -فروشگاه اينترنتی–سالنهای ارايش-داروخانه ها-ری ها) گال.....................................در استان گذاری تعیین شده از سوی طرف اول 

 در استان مربوطهطرف دوم قرارداد.

 : شرایط نمایندگی3ماده

 کاالهاتمام  ازمحصوالت از  تومان50.000.000مبلغ - رید طبق سقف مورد توافق در هرماهخ -1

 .مشابه و موازی توسط طرف دوم قرارداد ت عدم فعالیت و فروش محصوال -2

 : مدت قرارداد4ماده 

 /.../...الی 6139/..../....از مورخه  یك سال زمان مدت برای  مدت اين قرارداد پس از حصول شرايط نمايندگی توسط طرف دوم،

 ت. در صورتمديد استقابل  و ارسال نامه کتبی طرف دوم  منعقد می گردد وپس از اتمام مدت قرارداد با رضايت طرفین قرارداد  7139

 قابل فسخ می باشد. عدم رضايت طرفین قرارداد

 : تعهدات5ماده 

 طرف اول )تسهیالت نمایندگی فروش(تعهدات  -الف

 .نمايد فروش به  وزه منطقه طرف دوم تنها ازطريق طرف دوم مبادرتحطرف اول متعهد می گردد در  -1



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

 جهت اطالع رسانی بهتر ست محصوالتلی و پوستر، و بروشور کاتالوگ، تبلیغات شرکت :  -الف

 مجله ها ی تخصصی-تبلیغات در فضای مجازی-ب

 (نمایندگی مارجین) از قیمت محصول به ازای فروش به نمايندگی.  %17 مبلغ  پرداخت  -ج

 دگی با توجه به تبلیغات گسترده.نزديكترين نماين معرفی متقاضیان خريد محصوالت اين شرکت به -و

 .نسبت به ارسال سفارش اقدام نمايد از دريافت سفارش روز پس7 زمان مدت ظرف  طرف اول مكلف است حداکثر -3

 .باشد می اول طرف  نماينده   به  طرف اول مكلف به آموزش -4

در  راtik برند – گمنتمواد میکروپی-مواد ناخن-الک ناخن -مژه–محصوالت  بازاریابی و فروشنحصاری طرف اول حق ا -5

 به طرف دوم واگذار می کند.به مدت تعیین شده   2از ماده  3طبق بند ...............استان 

 مرجوع نمايد. همبهادار را به  پس از پايان قرارداد کلیه مدارك و اوراق میباشند موظفطرفین قرارداد -6

 تعهدات طرف دوم: -ب

او  اختیار به و صريحا اين رف دوم محق و مجاز نیست که به نام و به وکالت از طرف اول اقدامی انجام دهد مگر مواردی که قبالط-1

 تفويض شده باشد .

 مايد.نيست ادرس و مشخصات و لوکیشن مشتريان و نمايندگان فروش را جهت ثبت در سايت اصلی طرف اول ارجاع طرف دوم میبا-2

 داده و از ت  انجامرا  فقط در قالب نمايندگی و نقطه ای و به صورت واگذاری استند کامل محصوال فروشطرف دوم متعهد میباشد -3

 رارداد فسخقف اول خرده فروشی و ريز فروشی اکیدا خودداری نمايد و در صورت مشاهده قرارداد بالفاصله و به صورت يكطرفه از طر

 خواهد شد.

ربوط به مل اقدام به تبلیغات نمايد و عواقب ا مجاز است در حوزه ی مندرجات موجود در برگه ی اطالعات محصوطرف دوم تنه -4

 اظهارات خارج از مشخصات فنی محصول به عهده ی طرف دوم می باشد.

ظ اول محفو رف دوم مكلف است که تمامی سعی و کوشش خود را در جهت رعايت سیاست ، منافع، و حقوق مادی ومعنوی طرفط -5

ول اريابی محصی های بازو يا ايجاد تغییر در استراتژپروموشن –متفاوت دارد و تنها می تواند با نظر طرف اول اقدام به قیمت گذاری 

 نمايد.

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

راتب مشد، بايستی ف ويژه داشته باانچه نماينده فروش به داليلی نیاز به فروش به نحوی خاص از قبیل فروش فوق العاده با تخفیچن  - 7

 دد.عالم می گررکت  ارا کتباً به شرکت اعالم و مجوز الزم را اخذ نمايد. قیمت فروش محصوالت توسط نماينده فروش و با هماهنگی ش

 اعالم نشانی و نام ذکر با را اندنموده خريد او از ماه همان طی که را خود مشتريان کلیه فهرست  در هرماهموظف است  طرف دوم  -8

 .نمايد

شود،  اين قرارداد بیشتر 7قف محصول درخواستی نماينده فروش از میزان تضمین پیش پرداخت مندرج در ماده سدر صورتیكه  -9

 اين قرارداد تعیین خواهد شد. شرايط فروش طبق توافق جداگانه و خارج از

اينده فروش ، شرکت حق فسخ يكطرفه قرارداد را خواهد داشت و نم در قراردادتخلف نماينده فروش از تعهدات مندرج  در صورت -10

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



 
 
 
 
 
 

 دارد مگر بانه در موضوع قرارداد را دوم حق اعطای نمايندگی به غیر و يا فروش در خارج از حوزه ی جغرافیايی تعیین شدطرف  -11

 کسب اجازه ی کتبی از طرف اول.

طرف اول اقدام سفارش به از طريق  TIK کاشت ناخن -یكروپیگمنتم-الك ناخن جاز است جهت خريد محصوالتطرف دوم تنها م -12

 از غیر؛ موجب ابطال قرارداد می شود.  تحت قرارداد خريد محصوالت و کاال نمايد و

 ز تمامی محصوالت ) تند فروش و کند فروش(خريد ا-13

  فروش طبق لیست شرکت-14

بی باشد طرف دوم موظف است تا اگر اجناس دارای کسری و خرا–دریافت کاالها دریافت اجناس بعد از کتبی تاییدیه -15

ه االیی کدر صورت مرجوع کاز دریافت کاال موارد کسری و خرابی را به صورت کتبی به طرف اول اعالم نماید.ساعت پس  48

 به عنوان ضرر و زیان از فاکتور مرجوعی کسر خواهد شد.%15سفارش مشتری و نماینده باشد 

رنگ و  مواد ناخن وناخن و  الک  برای محصوالت روز90راسکاال   فاکتوراز  در پایان هر ماهاد مالی ارسال اسن-16

ز تاریخ فاکتور روز ا051میانگین ویا ----TIK روز برای محصوالت مژه برند تیك 1201و  TIKبرند میکروپیگمنتمواد

  برای تمامی محصوالت

 .بعد از اعالم برگشتی روز3تريان حدکثر تا واريز اسناد برگشتی مش-17

بول میکند مگر در صورت قکاال را تحت هر شرایطی عدم مرجوعی طرف دوم با امضا این قرارداد -18

 خرابی و معیوب و غیر قابل فروش بودن کاال

 Aفروش در فروشگاههای گريد -19

فاصله ده در داخل باربری و تحویل بال) نماندن اجناس ارسال شبعد از اعالم طرف اول  از باربری  پیگیری و دریافت کاال-02

 بار از باربری توسط طرف دوم (

 تسویه حساب:-6ماده 

روز  90یا  وروز میانگین کلیه کاالها 051تمامی فاکتور های صادر شده با محاسبه از تاریخ صدور فاکتور به مدت -1

 محاسبه و پرداخت خواهد شد. روز برای اجناس مژه   120برای اجناس الک  ناخن و میکروپیگمنت و 

انجام  روز پس از دریافت کاال را 10اد یا واریز وجه فاکتور ارسالی طی میباشد تسویه حساب و ارسال اسن طرف دوم موظف-2

دهد در غیر اینصورت طبق تعریف سیستم حسابداری حساب مالی وی مسدود شده و امکان صدور فاکتور جدید برای 

روز 051در صورت ارسال اسناد مالی باالتر از ( بسیار مهم و الزم االجرا) -3سفارش جدید وجود نخواهد داشت .

 به مانده بدهی اضافه میگردد. %2.5ازای هر ماه  بهمیانگین کلیه کاال ها 

در پشت چك قید  تماس مشتریر صورت ارسال چکهای مشتریان میبایست پشت تمام چکها امضا و مهر شده و شماره د-4

 گردد.

 ر( وجه التزام و تضمین حسن انجام کا7ماده 



 
 
 
 
 
 

 ..........  بانك......................سابح شماره به   ریال2 .000.000.000  مبلغ هب...................شمارهبه  چک فقره طرف دوم قرارداديک -1

ت محصوال از اکتور های بفوصول اسناد مالی و تسويه حساب برای تضمین ارال تكنام نگاه در وجه شرکت  .........به نام ..........شعبه

 موضوع قرارداد و حسن انجام قرارداد به شرکت تحويل نمود. 

نزل و محل مرابر اصل جواز کسب يا روزنامه رسمی شرکت با اخرين تغییرات و کپی برابر اصل سند يا اجاره نامه بطرف دوم کپی -2

خه ماهه خودرا در مور 6اری کسب و شناسنامه و کارت ملی و فیش تلفن و گواهی امضا در دفترخانه و پرينت حساب ج

 .....................تحويل شرکت نمود.

 (شرایط حل اختالف:8ماده 

و  د.ده خواهد شرجاع دااطبق قوانین جمهوری اسالمی ايران به دادگاه ذيصالح له اول کلیه موارد اختالف ناشی از اين قرارداد در مرح

 اعالم شده ارسال میگردد. تمامی اظهارنامه ها در صورت وجود اختالف به ادرس

 تبلیغات و سیاستهای تشویقی فروش(9ماده 

 م تومان خريد  10ژه ( به ازای هر م-میكروپیگمنت–واگذاری استند ايستاده  مادر) الك 1

ن اعالم ا توجه به موجودی کاال و کاالهای در حال ترخیص و در حال ساخت شرکت در هر ماه افر همان ماه را به نمایندگاب-4

 میکند که این افر برای تمام نمایندگان یکسان میباشد.

روشگاهی در نمايندگی ف20اد يكساله نسبت به واگذاری تعداد حداقل يان قراردطبق توافقفی مابین طرف دوم متعهد میباشد تا پا-5

 استان محل قرارداد اقدام نمايد. 

 گارانتی محصوالت برقی (10ماده 

ارانتی ه میباشدو خريداران نهايی جهت فعال شدن گتعمیر و تعويض از تاريخ فاکتور به نمايند ماهه9محصوالت برقی دارای ضمانت -1

سمت ق ARDELLTIK.COMنسبت به  ثبت کد محصول و موارد درخواستی در داخل سايت پس از خريد از فروشگاه میبايست 

  .یباشدنمگارانتی شامل اقدام نمایند در غیر اینصورت گارانتی 

قررات جمهوری اسالمی مقانون آيین دادرسی مدنی و ساير  455و  454قانون مدنی و مواد  10اين قرارداد به استناد ماده  (11ماده 

 يد.نظیم و پس از امضاء مبادله گردت10/08/1396تاريخماده در دو نسخه ی متحدالمتن و االعتبار در  11ايران در 

 ( نماینده شرکت آرال تکنام نگاه به عنوان مدیر و فاطمه عبدیطرف اول :خانم 

کد پستی – حومهو   .................واقع در استان .......... از شرکت.نمایندگی.به   ....................:دومطرف.

 ..................آدرس................................................................

 

               1396/..../.....امین نصیری طرف اول قرارداد:شاهد و گواه و مطلع       

 ....................و گواه و مطلع طرف دوم قراردادشاهد       


