فرم قرارداد نمايندگي اشخاص حقوقي -شركت ,……………….

قرارداد نمایندگی
ماده :1طرفين قرارداد
این قرارداد ما بين مجموعه تجاری ابتکار به شماره ثبت  ------به نشانی تهران -------------------------------------------------------
:
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که از این پس طرف دوم ناميده میشود از طرف دیگر مطابق با شرایط و مفاد ذیل منعقد میگردد.

ماده :4موضوع قرارداد
بازاریابی  ،فروش و خدمات پس از فروش محصوالت برند  PRIMEدراستان/شهر..........................................................

ماده :9شرایط نمایندگی
-1

تکميل فرم های شناسایی و وجه التزام نمایندگی ذکر شده در قرارداد.

-4

داشتن فضا ی مناسب جهت به نمایش گذاشتن محصوالت،حضورمشتری و ارائه خدمات به ایشان(مالکيت و یا داشتن اجاره نامه معتبر)

 -9دارا بودن نيروی فروش  ،نصب و خدمات با تخصص و تجهيزات کامل مرتبط با محصول مورد تقاضا جهت نمایندگی
-2

توانایی مالی جهت تهيه ی نمونه های محصوالت با تسهيالت اعطایی توسط طرف اول

 -5برخورداری از سابقه کار مفيد در زمينه فروش  ،نصب و راه اندازی محصوالت ارائه شده توسط مجموعه Moment
-2

دارا بودن مجوز معتبر و مرتبط با آدرس اعالم شده از قبيل پروانه کسب و یا شرکتنامه

 -7شایستگی ،حسن شهرت و عدم سوء پیشینه کیفری
ماده  :2مدت قرارداد
مدت این قرارداد پس از حصول شرایط نمایندگی توسط طرف دوم ،برای مدت زمان یك سال منعقد می گردد وپس از اتمام مدت قرارداد با رضایت طرفين قرارداد
قابل تمدید است .در صورت عدم رضایت طرفين قرارداد قابل فسخ می باشد.
امضاي طرف دوم

امضاي طرف اول

ماده  :5تعهدات
الف -تعهدات طرف اول (تسهيالت نمایندگی فروش):
-1طرف اول متعهد می گردد متقاضيان خرید محصوالت شرکت را به نزدیکترین نمایندگی معرفی نماید.
 -4طرف اول مکلف است حداکثر ظرف مدت زمان  42ساعت نسبت به ارسال سفارش نماینده فروش( پس از دریافت کتبی سفارشات محصول و تایيد توسط طرف
اول و دوم)  ،به مرکز استان مورد نمایندگی (در محل باربری) اقدام نماید.
 -9طرف اول مکلف است در صورت معيوب بودن دستگاه ها طبق مفاد ذکر شده در ضمانتنامه نسبت به تعویض یا رفع عيب آنها ظرف مدت  1هفته اقدام نماید.
-2طرف اول موظف به ارائه سمپل با قيمت نمایندگی درجه اول ( )Aجهت شروع به کار نمایندگی ميباشد.
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 -5طرف اول موظف است پس از پایان قرارداد و مشخص شدن حسن فعاليت طرف دوم ،کليه مدارك و اوراق بهادار طرف دوم را به وی مرجوع نماید.
-2درج نام تجاری طرف دوم در وبسایت مجموعه  Momentبه عنوان نمایندگی فروش و خدمات بعد از گذشت حداقل  9ماه

ب -تعهدات طرف دوم:
-1طرف دوم محق و مجاز نيست که به نام و به وکالت از طرف اول اقدامی انجام دهد مگر مواردی که قبال و صریحا این اختيار به او تفویض شده باشد .
 --4فروش…………………… بصورت ماهيانه از تاریخ اعالم آمادگی جهت اخذ نمایندگی بر اساس بند تعهدات طرفين.
(در صورت عدم تعهد به این بند شرکت اقدام به اخذ نمایندگی موازی در استان مورد نظر می نماید و طرف دوم تنها عامليت فروش می باشد ،نه نماینده ی انحصاری)
 -9طرف دوم تنها مجاز است در حوزه ی مندرجات موجود در برگ ه ی اطالعات فنی محصول اقدام به تبليغات نماید و عواقب مربوط به اظهارات خارج از مشخصات
فنی محصول به عهده ی طرف دوم می باشد.
 – 2رعایت اصول مشتری مداری و همچنين حفظ اعتبار مجموعه  Momentو تالش جهت رضایت و حفظ مشتریان
 -5رعایت فرم های ظاهری یکپارچه و همچنين رعایت نهایت ادب و احترام و کالس کاری حرفه ای در مقابل مشتریان محصوالت  Momentميباشد.
-2شرکت در دوره های تخصصی وسمينار های مربوط به نمایندگی ها
 -2در صورتيکه سقف محصول درخواستی نماینده فروش از ميزان تضمين پيش پرداخت مندرج در ماده  7این قرارداد بيشتر شود ،شرایط فروش طبق توافق جداگانه
و خارج از این قرارداد تعيين خواهد شد.
 -7طرف دوم حق اعطای نمایندگی به غير و یا فروش محصوالت در خارج از حوزه ی جغرافيایی تعيين شده در موضوع قرارداد را ندارد مگر با کسب اجازه ی کتبی از
طرف اول.

ماده -2تسویه حساب:
طرف دوم موظف به تسویه حساب کامل و ارسال اسناد حداکثر ظرف مدت هفت روز کاری پس از سفارش کاالی خود می باشد.
ماده  )7وجه التزام و تضمين حسن انجام کار
ارائه سفته به ميزان بيست ميليون تومان ممهور به مهر واحد تجاری و اثر انگشت و امضا.
نماینده فروش یك فقره چك با تضمين بانکی به مقدار دو برابر ميزان فروش تعهد شده به شماره ی ...................................نزدبانك...............................به تاریخ

/ /

 19در وجه حامل برای تضمين پيش پرداخت محصوالت موضوع قرارداد و حسن انجام قرارداد به شرکت تحویل نمود.
ماده )3شرایط حل اختالف:
کليه موارد اختالف ناشی از این قرارداد در مرحله اول از طریق داور مرضی الطرفين حل خواهد شد و در صورت عدم توافق طرفين ،طبق قوانين جمهوری اسالمی ایران
به دادگاه ذیصالح ارجاع داده خواهد شد.
ماده  )3این قرارداد به استناد ماده  11قانون مدنی و مواد  252و  255قانون آیين دادرسی مدنی و سایر مقررات جمهوری اسالمی ایران در  3ماده در دو نسخه ی
متحدالمتن و االعتبار در تاریخ 19...../ ...../.....تنظيم و پس از امضاء مبادله گردید.

امضاي طرف دوم

امضاي طرف اول
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