
  
  
  
  
 

  

  قرارداد فروش و عامليت انحصاری فروش

 TIK-ARDELL محصوالت

تلفن  21 تهران خيابان گاندی کوچهه نشانی :ب اردل تجارت نماینده شرکت عبدی خانم فاطمهاين قرارداد مابين 
بعد طرف اول ناميده می شود) و من(که 02166045991-09018077360: 

 آقاي ..................................فرزند.مديريت.ثبت................ به.شماره.شركت...........................................به
باشد و بر مي هيئت مديره یيسر یا مديرعامل عنوان  ملي ................................... بهبه شماره   .................... 

آگهي روزنامه  تغييرات  اساسنامه شركت حق امضاء كليه اسناد تعهدآور را دارد (فتوکپي آخريناساس ماده قانونی 
رسمي و اساسنامه كه مبين هويت شركت و مديرعامل و دارندگان حق امضاء باشد، و همچنين فتوکپي شناسنامه 

  ميمه قرارداد خواهد شد.) به نشاني :و کارت ملي دارنده ي حق امضا ض

.......................................................................................................................................  

دد.هرگونه اخطار، گرشود از طرف ديگر مطابق با شرايط و مفاد ذيل منعقد ميناميده مي  كه از اين پس طرف دوم 
درخواست و مكاتبه در خصوص مفاد اين قرارداد بايد كتباً به نشاني طرفين كه در اين قرارداد نوشته شده و اقامتگاه 

ديد بالفاصله كتباً به بايست محل جشود ارسال گردد. در صورتيكه اين محل تغيير كند ميقانوني آنان محسوب مي
ورت تخلف، ارسال اخطار، درخواست يا مكاتبه به اقامتگاه قانوني سابق وي، ابالغ طرف ديگر اطالع داده شود و در ص

  همچنين كپي برابر اصل كارت ملي و شناسنامه طرف دوم ضميمه ي قرارداد مي باشد.   شده تلقي خواهد شد،

  : موضوع قرارداد2ماده

با شرايط  اندونزی–ویتنام با نشان و عالمت ثبت شده محصول کشورهای  TIKLahesو ARDELL عامليت فروش و بازاریابی برند
  .به طرف دوم قرارداد...............................قيمت گذاري تعيين شده از سوي طرف اول در استان / شهر 

  : شرايط نمايندگي3ماده

  تكميل فرم هاي شناسايي و وجه التزام نمايندگي ذكر شده در قرارداد. - 1

 از کليه محصوالت.  در هرماهطبق سقف مورد توافق اوليه  ریدخ - 2

 توسط طرف دوم قرارداد. مشابه و موازی ت عدم فعاليت و فروش محصوال - 3

  ***مهم-% مارجين لحاظ خواهد شد50تومان 10.00.000درصورت خرید و سفارش زیر  - 4

  : مدت قرارداد4ماده 

 1397از مورخه .../..../ برای مدت زمان يك سال   مدت این قرارداد پس از حصول شرايط نمايندگي توسط طرف دوم،
ماه  1و با اعالم کتبی طرفين  منعقد می گردد وپس از اتمام مدت قرارداد با رضايت طرفين قرارداد    1398الی..../.../ 

قابل فسخ مي پس از پایان قرارداد قابل تمديد است. در صورت عدم رضايت طرفين قرارداد مانده به اتمام قرارداد 
  باشد.

  : تعهدات5ماده 

  روش):تعهدات طرف اول (تسهيالت نمايندگي ف -الف

  به فروش نماید.   طرف اول متعهد می گردد در حوزه منطقه طرف دوم تنها ازطریق طرف دوم مبادرت -1

  پس از دريافت نمايندگي فروش، تسهيالت زير جهت تسهيل امر فروش در اختيار نمايندگي قرار خواهد گرفت. -2

  هت اطالع رساني بهترست محصوالت جكاتالوگ، بروشور و پوستر، و لي  تبليغات شركت :  -الف

  اپليکيشن-مجله ها ی تخصصی-تبليغات در فضای مجازی-ب

  تيکجهت محصوالت  )نمایندگی مارجين( از قيمت محصول به ازاي فروش به نمايندگي.%17مبلغ    پرداخت   -ج
  اردلمارجين نمایندگی جهت محصوالت  %20و 

نسبت به ارسال سفارش  پس از دریافت سفارش کاریروز4زمان ظرف مدت    طرف اول مكلف است حداکثر -3
  .اقدام نماید



  
  
  
  
 

  ساعت اقدام نماید. 72ظرف مدت    طرف اول مكلف است در صورت معيوب بودن نسبت به تعویض یا رفع عيب آنها -4

طبق و آردل ویتنام را در استان........................ تيک لشزری بازاریابی و فروش محصوالت طرف اول حق انحصا -5
  به طرف دوم واگذار می کند.به مدت تعيين شده    2از ماده  3بند 

كليه مدارك  و در صورت فسخ قرارداد پس از دریافت تمام مطالبات خود  طرف اول موظف است پس از پايان قرارداد-7
  راق بهادار طرف دوم را به وي مرجوع نمايد.و او

  تعهدات طرف دوم: -ب

طرف  (اجباری – فقط خرید اول % تخفيف تشویقی3 پليکيشن از طریق ا ثبت سفارشاتدر صورت -
  )دوم ميبایست نسبت به نصب اپليکيشن اردل  پس از امضا قرارداد اقدام نماید

 تومان30.000.000مبلغ   (کاالهای پرفروش) از هر برندخرید فاکتور اول از تمامی کاالها به انتخاب شرکت -1
  تومان60.000.000جمعا

ده و از کامل محصوالت  انجام داو نمایندگی را  فقط در قالب نمایندگی و نقطه ای  فروشطرف دوم متعهد ميباشد -2
اکيدا خودداری نماید و در صورت مشاهده قرارداد بالفاصله و به  فروش به فروشگاههای حراجی و همواره تخفيف 

  صورت یکطرفه از طرف اول قرارداد فسخ خواهد شد.

 طرف دوم تنها مجاز است در حوزه ي مندرجات موجود در برگه ي اطالعات محصول اقدام به تبليغات نمايد و عواقب -3
  مربوط به اظهارات خارج از مشخصات فني محصول به عهده ي طرف دوم مي باشد.

دوم محق و مجاز نيست که به نام و به وکالت از طرف اول اقدامی انجام دهد مگر مواردی که قبال و صریحا  طرف--4
  این اختيار به او تفویض شده باشد .

 .استندها .تبليغات.و ادرس و تلفن مشتریان وايست كليهبدر صورت فسخ قرارداد و قطع همكاري، طرف دوم مي -5
  اسناد و مدارك مبادله شده را به طرف اول عودت نمايد.

چنانچه نماينده فروش به داليلي نياز به فروش به نحوي خاص از قبيل فروش فوق العاده با تخفيف ويژه داشته    - 6
زم را اخذ نمايد. قيمت فروش محصوالت توسط نماينده فروش باشد، بايستي مراتب را كتباً به شركت اعالم و مجوز ال

  و با هماهنگي شركت  اعالم مي گردد.

اين قرارداد  7در صورتيكه سقف محصول درخواستي نماينده فروش از ميزان تضمين پيش پرداخت مندرج در ماده  -7
  خواهد شد.بيشتر شود، شرايط فروش طبق توافق جداگانه و خارج از اين قرارداد تعيين 

، شركت حق فسخ يكطرفه قرارداد را خواهد  5در صورت تخلف نماينده فروش از تعهدات مندرج در بند ب ماده  -8
داشت و نماينده فروش حق هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت. در اين صورت خسارات متوجه به شركت از محل 

  باشد.تضمين، قابل كسر و وصول مي

ايندگي به غير و يا فروش در خارج از حوزه ي جغرافيايي تعيين شده در موضوع قرارداد را طرف دوم حق اعطاي نم -9
  ندارد مگر با كسب اجازه ي كتبي از طرف اول.

طرف اول اقدام سفارش به از طريق فقط ARDELLو TIKLashesطرف دوم تنها مجاز است جهت خريد محصوالت -01
  از غير؛ موجب ابطال قرارداد مي شود.  دتحت قراردا نمايد و خريد محصوالت و کاال

   خرید از تمامی محصوالت ( تند فروش و کند فروش)-11

   فروش طبق ليست شرکت-12

  ساعت از ارسال بارنامه توسط طرف اول 24دریافت اجناس بعد از کتبی تایيدیه -13

  تایيد فاکتور و واریز وجه فاکتور قبل از ارسال کاال -14

  ساعت بعد از اعالم برگشتی 72برگشتی مشتریان حدکثر تا واریز اسناد -15

  مگر خرابی یا ضایعاتی بودن کاال عدم مرجوع کاال تحت هر شرایطی-16

  متقبل ميشود % ضرر و زیان و هزینه های بسته بندی و ارسال را 20طرف دوم با امضا این قرارداد-17

  Aفروش در فروشگاههای گرید -18



  
  
  
  
 

ال بعد از اعالم طرف اول و ارسال بارنامه ( توضيح مهم : بعد از ارسال بارنامه از طرف اول پيگيری و دریافت کا-19
  ****مهم)قرارداد مبلغ فاکتور بار ارسالی به حساب خریدار منظور ميشود و خریدار صاحب کاال ميباشد

قيمتهای بسيار نازل. طرف با توجه به واردات گسترده مژه و چسب مژه تقلبی و چينی برند آردل با -بسيار مهم-20
دوم به هيچ عنوان مجاز به خرید محصوالت مشابه و تقلبی از غير و بازار نميباشد و در صورت مشاهده قرارداد 

  بالفاصله فسخ خواهد گردید.***مهم

با توجه به وجود فراوان محصوالت مشابه.فيک.تقلبی.ارزان قيمت برند آردل در بازار طرف دوم ميبایست قبل -21
از ثبت قرارداد نمایندگی و خرید از شرکت . تمام تحقيقات الزم را در ارتباط با محصوالت برند آردل انجام دهد و پس 

توضيح: با توجه به –از تحقيقات و با سنجيدن تمام جوانب نسبت به خرید و ثبت نمایندگی برند آردل اقدام نماید 
مکان مرجوعی و صحبتهای نامربوط به برند از طرف فروشگاهها وجود انواع مختلف مژه آردل با قيمتهای متفاوت ا

  و سالنداران به بازاریابان و عوامل طرف دوم  هميشه وجود خواهد داشت 

  تسویه حساب:-6ماده 

  تسویه محصوالت آردل فقط نقد قبل از ارسال کاال-1

تسویه برند تيک طی اسناد فاکتور اول نقد قبل از ارسال کاال و پس از ان 2تسویه محصوالت تيک -2
  روزه و ارسال اسناد قبل از ارسال کاال60

مالی و ارسال اسناد یا از طريق واريز به حساب  از دریافت کاال قبلطرف دوم موظف به تسویه حساب کامل نقدي 
به بدهی مورد نظر  %5ماهانه توافق در صورت ارسال اسناد باالتر از این مدت    به ادرس شرکت مي باشد.به روز 

  اضافه خواهد شد 

  در صورت شرایط اعتباری برای برند تيک  ) وجه التزام 7ماده 

وشماره ....................................شماره.به  لایر 000.000.0003.  مبلغ.به.چك .فقره.قرارداديک.دوم.طرف

.... تاريخ .................................... ..........................................نزدبانك............................شعبه.............کد......................حساب

  موضوع قرارداد به شركت تحويل نمود. آردل و تيک محصوالت براي خریدو تسویه حساب فاکتور های  آردل تجارتدر وجه شركت 

  )شرايط حل اختالف:8ماده 

داور مرضي الطرفين حل خواهد شد و در صورت عدم توافق طرفين، طبق قوانين كليه موارد اختالف ناشي از اين قرارداد در مرحله اول از طريق 

   جمهوري اسالمي ايران به دادگاه ذيصالح ارجاع داده خواهد شد.

  تبليغات و سياستهای تشویقی فروش)9ماده 

  _ هر فاکتور م تومان20استند ایستاده به ازای خریدواگذاری -1

  به طرف دوم–نایلکس -بروشور-واگذاری کاتالوگ-2

  تبليغات وسيع محصوالت در فضای مجازی .-3

 ARDELLبا اپليکيشن اول  % تخفيف تشویقی جهت ثبت سفارش 3اعطای -4

در  ساير مقررات جمهوري اسالمي ايرانقانون آيين دادرسي مدني و  455و  454قانون مدني و مواد  10اين قرارداد به استناد ماده  )10ماده 

  امضاء مبادله گرديد. رویت و با رضایت طرفين در کمال صحت  تنظيم و پس ازتاریخ........................دو نسخه ي متحدالمتن و االعتبار در 

       

                                     آردل به نمایندگی خانم عبدی  طرف اول :شرکت 

      

  ...............به نمایندگی خانم /آقاشرکت .................طرف دوم : 

        

  :2شاهد                                                                            :1شاهد


