
 اعطای عاملیت فروش قرارداد  

 

اننین مرمننفن رانن رمننیربنناقررنناه ردرننیمر  ربنن رد   رر01مننی  ربنن ررربیعنیینن ......................  رتننی ی رایننقرانناا  ا ر

هننن ر  راینننقراننناا  ا ررر..........................................تلفنننقرر........................................................................................

هننفمل ر.........................رننری  ررنیرنننیم ر...............اازنننف.....................................خننین ر/داننی ر/رنناه ر رنناه ر

ر................................................................................................................................د   ......................................

ه رازراینقرسنعرعیمنررانا مرنیمانف رمانن  رمن  نفررررررررر......................................هراا ...................................تلفقرثیب ر

ر.ماگا  ر

 :  موضوع قرارداد .1

ر رارتیم ر   ر   ردریم رهی گیه  رایرق رسل  راا م رعیملا  راعطی  راز رهارتیمرر..........................عبی تس 

ر...............

رعف ر  رمی ر011ب رت فا رحفاارر

 :  مبلغ قرارداد .2

هن رابنررازررر.ازر  برهی خین رمابیرنفرر ییلربف مراحتسیبرهزین را ریلر000111اار رمحص لرجه رعیملا رهارعف ر

ر.ا ریلرهیالرت رطرعیمررتس ی رحسیبرماگا  ر

اا مرخ اهفر راف عیمررملزمربن ر عیین ررریرب راطالعرعیمررچنینچ رتغااا ر  راار رمحص لرحیصررر  رهتب:رتبصا ر

ر.دمرمابیرفر

 :مدت قرارداد  .3

ازرتی ی رامضیدمرب رمفتریکرریلرررس رمابیرفره ر  رسیییمرمفترسعرازرسییشراا مر    رباا رمفترمنیب ر   ر

 .ترفیفرخ اهفرب  ر ترلز مربیرراایطرجفیفرایبررص 

 :شرایط تحویل  .5



چنینچ رعیمرراا مرمییررب ر.هیمررت رطرعیمرر  برهی خین رص  ترماگاا رتح یررمحص لرسعرازرتس ی رحسیبر 

ر.ا ریلرمحص لرب رمحرراا رگی رخ  ربیرفرهلا رهزین رهی رحررر اخرررها ر باقررها رب رعهف رعیمررخ اهفرب  ر

 تعهدات عامل فروش. 6ررررر

طبقررایرتهی رتبلاغیت رراه رب رنح رره ر  مرصحاحرتبلاغیتر  را تبیطربیراا مرمحص لر ارعیمرراا مرم ظفرار ر

 .احسقر عیی رنرییفر

  رر.ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ییلرمابیرفره رعیمررمت هفرب ر عیی رایقرناخرمابیرفر001111ناخرمص براا مرسل رمبلغرر

رب رص  ت ر  رت رطرعیمرراا مرایقرااا  ا رااا  ا  رازرجینبرراه راس ررص  ترعفمر عیی رهاریکرازرمفی  یکرطاا 

ر.ماگا  ر

 :تعهدات شرکت  -7    

ریع رسعرازراعالمرر00حفاهثارظافرمفترر0راه رمت هفرب رتیماقرب رم اعرمحص لرم   رنایزرعیمرراا مر  رمی  ر 7-1

ر.خ اهفرب  ر ر ا یزر ج رعیمررااا  ا 

ااا  ا ره رت رطرعیمرراعالمرماگا  رحفاهثاریکرهفت رسعرب رتح یررمحص لرم   رنایزرمیزا ربارم ض عرراه رمت هفر 7-2

ر.ازرتس ی رحسیبرمیل رمابیرفر

ر.راه رمت هفرب را جیعرمنتاییمرازرح ز رجغاااایی رم ض عرااا  ا رب رعیمررمجیزرخ اهفرب  ر 7-3

ر.ا  رایقرااا  ا ر  ر  رنسخ رتنظا ر ب رامضیءرطاااقر  رصح رعقر راف رار ر هارهفامرحک ر احفر ار 

ر

ر

 مهر وامضاء عامل فروش                                                 مهر وامضاء شرکت                                    

 

 

 


