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 قرارداد نمايندگی  
 

 : طرفين قرارداد1ماده

 
تهران بزرگراه امام رضا عباس آباد عالقبند  : به نشانی 597037به شماره ثبت  وآکام پارت پيشراين قرارداد ما بين شرکت 

 1041غربی پالک  14شهرک صنعتی ثامن الحجج کوچه 
 )که من بعد طرف اول ناميده می شود(   021-40338231تلفن : 

 و
به   ......رزند ف ..................مديريت عاملي به   .................شماره ملی/به شماره ثبت ............... ی/خانم آقا/شركت

باشد و بر عضو هيئت مديره شركت مي مديرعامل و ..............مورخه   ................... موجب آگهي روزنامه رسمي شماره
 : به نشانيساسنامه شركت حق امضاء كليه اسناد تعهدآور را دارد ا  .......  اساس ماده

........................................................................................................... 
 گردد. يشود از طرف ديگر مطابق با شرايط و مفاد ذيل منعقد مناميده مي طرف دوم از اين پس  كه
ده و هرگونه اخطار، درخواست و مكاتبه در خصوص مفاد اين قرارداد بايد كتباً به نشاني طرفين كه در اين قرارداد نوشته ش 

بايست محل جديد بالفاصله كتباً به طرف شود ارسال گردد. در صورتيكه اين محل تغيير كند مياقامتگاه قانوني آنان محسوب مي
و در صورت تخلف، ارسال اخطار، درخواست يا مكاتبه به اقامتگاه قانوني سابق وي، ابالغ شده تلقي  ديگر اطالع داده شود 

 ضميمه ي قرارداد مي باشد. دوم ر اصل كارت ملي و شناسنامه طرف ،  همچنين كپي برابخواهد شد 
 

 : موضوع قرارداد2ماده
 

با شرايط  پارت پيشرو  آکاممحصول شرکت  AP شده ي با نشان و عالمت ثبت  يدکی خودرو روش قطعاتی فاعطای نمايندگ
در استان / شهر  اول قيمت گذاري و ضمانت و خدمات پس از فروش تعيين شده از سوي طرف

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

 نمايندگي  اخذ  : شرايط3ماده
 
 ..…………………………ي شركت مه نظام نامه كيفي و اخالقتكميل نمودن فرم تعهدنا -1
 تكميل فرم هاي شناسايي و وجه التزام نمايندگي ذكر شده در قرارداد. -2
از تاريخ اعالم آمادگي جهت اخذ روز  30طبق موضوع قرارداد ظرف مدت محصوالت  ميليون لایر 500خريد حداقل  -3

هد به اين بند شركت اقدام به اخذ نمايندگي موازي در استان مورد نظر ت عدم تع) در صور نمايندگي بر اساس بند تعهدات طرفين.
 .تنها عامليت فروش مي باشد، نه نماينده ي انحصاري( دوم مي نمايد و طرف 

 
 : مدت قرارداد 4ماده 

 
وپس از اتمام مدت ،  برای مدت زمان يك سال  منعقد می گردد دوم مدت اين قرارداد پس از حصول شرايط نمايندگي توسط طرف 

 د قابل فسخ مي باشد.قرارداد قابل تمديد است. در صورت عدم رضايت طرفين قراردا قرارداد با رضايت طرفين
 
 
 
 

 امضاي طرف دوم          امضاي طرف اول 
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: تعهدات 5ماده   

اول تعهدات طرف  -الف  

 .به فروش نماید  مبادرت   دومرف ها ازطریق طتن دوم متعهد می گردد در حوزه منطقه طرف  ل اوطرف  (1الف

  کاتالوگ، بروشور و پوستر، تراکت تبلیغاتی و لیست محصوالت جهت اطالع رسانی بهتر همچون پس از دریافت نمایندگی فروش، تسهیالت ( 2الف
 . جهت تسهیل امر فروش در اختیار نمایندگی قرار خواهد گرفت

 . اقدام نمایدروش پس از دریافت وجه محصول ،ساعت نسبت به ارسال سفارش نماینده ف 72ظرف مدت زمان   مکلف است حداکثر  اول  طرف  (3الف

ظرف مدت    نسبت به تعویض یا رفع عیب آنها   طبق مفاد ذکر شده در ضمانتنامه  محصوالتمکلف است در صورت معیوب بودن  اولطرف  (4الف

 . اقدام نمایدیک هفته 

به طرف    2از ماده  3بر طبق بند را آکام پارت پيشرو شرکت  محصوالتش حق انحصاری بازاريابی و فرو اولطرف  (5الف
 واگذار می کند. دوم 
 .طرف اول موظف است پس از پايان قرارداد كليه مدارك و اوراق بهادار طرف دوم را به وي مرجوع نمايد (6الف

 
 
 تعهدات طرف دوم  -ب
 

 و صريحا اين طرف اول اقدامی انجام دهد مگر مواردی که قبال طرف دوم محق و مجاز نيست که به نام و به وکالت از (1ب
 .اختيار به او تفويض شده باشد 

ساعت پس از اعالم خريدار؛ نسبت به مطلع  24ظرف مدت  طرف دوم مكلف است در امر ارايه خدمات پس از فروش (2ب
 ساختن طرف اول اقدام نمايد.

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

طرف دوم مكلف است که تمامي سعی و کوشش خود را در جهت رعايت سياست ، منافع، و حقوق مادي ومعنوي طرف اول  (4ب
 و تنها مي تواند با نظر طرف اول اقدام به قيمت گذاري و يا ايجاد تغيير در استراتژي هاي بازاريابي محصول نمايد.محفوظ دارد 

طرف دوم مكلف است که تمامي سعی و کوشش خود را در جهت رعايت سياست ، منافع، و حقوق مادي ومعنوي طرف اول  (5ب
 م به قيمت گذاري و يا ايجاد تغيير در استراتژي هاي بازاريابي محصول نمايد.و تنها مي تواند با نظر طرف اول اقدامحفوظ دارد 

 .عودت نمايد  طرف اولبايست كليه اسناد و مدارك مبادله شده را به مي طرف دوم در صورت فسخ قرارداد و قطع همكاري،  (6ب
عاده با تخفيف ويژه داشته باشد، بايستي به فروش به نحوي خاص از قبيل فروش فوق ال به داليلي نيازطرف دوم چنانچه  (7ب

. قيمت فروش محصوالت توسط نماينده فروش و با هماهنگي شركت مراتب را كتباً به شركت اعالم و مجوز الزم را اخذ نمايد
 د.اعالم مي گرد  شروآکام پارت پي

ماده در مندرج  تعيين شده و از ميزان تضمين پيش پرداخت در يک ماه طرف دوم در صورتيكه سقف محصول درخواستي  (8ب
 فق جداگانه و خارج از اين قرارداد تعيين خواهد شد.بيشتر شود، شرايط فروش طبق توا اين قرارداد  7

، شركت حق فسخ يكطرفه قرارداد را خواهد داشت و  5ماده  بند ب از تعهدات مندرج در طرف دوم در صورت تخلف  (9ب
و  شت. در اين صورت خسارات متوجه به شركت از محل تضمين، قابل كسرحق هيچگونه اعتراضي نخواهد دا طرف دوم 
 .باشد وصول مي

در خارج از حوزه ي جغرافيايي تعيين شده در موضوع  محصوالتطرف دوم حق اعطاي نمايندگي به غير و يا فروش  (10ب
 قرارداد را ندارد مگر با كسب اجازه ي كتبي از طرف اول.

 (11ب

 
  

 
 
 

 امضاي طرف دوم          امضاي طرف اول 
 
 
 
 



 آکام پارت پيشروت شرك -قیيحقو  اشخاص حقوقي فرم قرارداد نمايندگي

 

1041 پالک –غربی  14کوچه  –ک صنعتی ثامن الحجج شهر –قبند د عالااس آبعب –بزرگراه امام رضا  –تهران   

3 

 
 

  تسويه حساب: 6ماده 
 

خريد برای الی دو ماه روز کاری يا يک  60ال  30به مدت  پرداخت چکاز طريق  طرف دوم موظف به تسويه حساب کامل
از طريق واريز به حساب  صدور پيش فاکتورپس  موظف به تسويه حساب کامل نقديلایر و  000/000/500های بيش از 

 000/000/500از  تر کم ی خريد های برا شركت اپ واتسو ارسال تصوير فيش واريزي به شماره  ولمی توسط طرف ااعال
 ؛ مي باشد.   لایر

 
 

 وجه التزام و تضمين حسن انجام كار :7ماده 
 

کی يا ضمانت مل هضمانت نام ستاموظف  با مشخص کردن مبلغ خريد ماهانه خود وماين قرارداد طرف د  3بند  3ماده  هباتوجه ب
محصوالت موضوع قرارداد و خريد مبلغ ماهانه تضمين پيش پرداخت  جهت برابر با مبلغ خريد ماهيانه خودمعتبر نامه بانکی 
 دارد.() امكان تغيير نوع و ميزان وجه ضمانت از طريق مذاكرات حضوري وجود . دهد به شركت تحويل  قرارداد حسن انجام 

 
 (شرايط حل اختالف:8ماده 

حل خواهد شد و در صورت عدم توافق  مرضي الطرفين يه موارد اختالف ناشي از اين قرارداد در مرحله اول از طريق داوركل
 طرفين، طبق قوانين جمهوري اسالمي ايران به دادگاه ذيصالح ارجاع داده خواهد شد.

 
آيين دادرسي مدني و ساير مقررات جمهوري ون قان 455و  454قانون مدني و مواد  10( اين قرارداد به استناد ماده 9ماده 

 تنظيم و پس از امضاء مبادله گرديد.    /   /    متحدالمتن و االعتبار در تاريخدر دو نسخه ي ماده  9اسالمي ايران در 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 امضاي طرف دوم          امضاي طرف اول 
 


