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  با اتکا به خداوند متعال

  عاملیت فروش/   فرم اعطاي نمایندگی

 اندنموده منعقد را آن که کسانی به نسبت خصوصی قراردادهاي :دارد می مقرر که مدنی قانون 10 ماده طبق و طرفین توافق اساس بر قرارداد این
  . اشدب می االجرا الزم طرفین براي و تنظیم است نافذ نباشد قانون صریح مخالف که صورتی در

 

  نمایندهمشخصات فردي 

  : زمینه فعالیتی  : شماره شناسائی  : نام خانوادگی  : نام

  : ایمیل  : تلفن ثابت  : شماره همراه

  : آدرس دسترسی

  

  مورد نمایندگی مشخصات محصول

  ریال 80.000: عاملیت فروش/  ي نمایندهقیمت محصول برا  کارتی تناسب اندام 100: نوع محصول  فلش کارت ورزشی ورزش کارت :نام محصول

  : توضیحات

  

  مشخصات نحوه نمایندگی

   :مدت نمایندگی   :نمایندگی استان   :نوع نمایندگی

  .موارد فوق توسط تولیدکننده پر می شود :سایر توضیحات

 

 

  : عاملیت فروش/ نماینده کد 

  شرکتمهر و امضا                                                                         عاملیت فروش/ نماینده مهر و امضا 

 

  .ارسال کنید info@varzeshcard.comا کنید و سپس اسکن قرارداد امضا شده را به آدرس لطفا این قرارداد را چاپ کرده و امض 
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 : تعهدات نماینده

  )براي نماینده هاي انحصاري(.ریال کمتر باشد ...............................یا مبلغ  ............................در ماه نباید از نماینده تعداد فروش  - 1

به افراد یا شرکتهاي ثالـث در محـدوده ي جغرافیـائی    عاملیت فروش کتبی از تولیدکننده مجاز به اعطاي  نماینده پس از کسب اجازه - 2
  .قرارداد است

که و رفتار با مشتري تبلیغات ، موظف است به رعایت و انجام کلیه ضوابط و مقررات در ارتباط با قیمت گذاري عاملیت فروش/  نماینده  - 3
  .صورت کتبی به نماینده اعالم می گردداز طریق تولید کننده اصلی به 

 .ارتباط با فروش محصول را به نحو احسن رعایت نماید موظف و متعهد می شود که روش صحیح تبلیغات در عاملیت فروش/  نماینده - 4

نمایـد و   تنها مجاز است در حوزه ي مندرجات موجود در برگه ي اطالعات فنی محصول اقدام بـه تبلیغـات   عاملیت فروش/  نماینده  - 5
  .می باشد نمایندهعواقب مربوط به اظهارات خارج از مشخصات فنی محصول به عهده ي 

ماه از زمان قرارداد نتواند حداقل فروش مدنظر تولید کننده را برآورده سازد، تولید کننده می تواند این  3پس از  نمایندهدر صورتیکه   -6
  )هاي انحصاري براي نماینده( .را بصورت یکطرفه فسخ کندارداد قر

عاملیـت  /  نمایندهبا تولید کننده،  عاملیت فروش/  نمایندهبه هر دلیلی و بطور کلی قطع ارتباط کاري  بعد از اتمام قرارداد و یا فسخ  - 7
و محصوالت فروش نرفته را به تولیدکننده متعهد می گردد که به هیچ عنوان خدمات محصوالت مربوط به محصول را ارائه ندهد  فروش

و به هیچ عنوان از نام تجاري محصول بصورت پیشوند و پسوند و غیره اسـتفاده نکنـد، در غیـر اینصـورت بـا صـالحدید       ودت نماید ع
 .می گرددتولیدکننده از فرد خاطی جبران خسارت 

اب شرکت تولید قبل از دریافت محصول به تعداد سفارش داده شده، مبلغ نقدي سفارش را به حسموظف است عاملیت فروش / نماینده  - 8
 .به تولید کننده ارائه دهد به تاریخ روز در وجه شرکت بیلیم افزار نوین آیندهچک  ،کننده واریز و یا معادل مبلغ سفارش

  بنام شرکت بیلیم افزار نوین آینده نزد بانک ملی  0109381012003شماره حساب شرکت 

  بنام بهزاد اسمخانی نزد بانک پارسیان 6221-0610-4829-4187شماره کارت 

  .مشخصات چک هاي دریافتی به پیوست قرارداد اضافه می شود - 9

  : عاملیت فروش/ نماینده کد 

  شرکتو امضا مهر                                                                         عاملیت فروش/ نماینده مهر و امضا 

 

  

 

 
  .ارسال کنید info@varzeshcard.comلطفا این قرارداد را چاپ کرده و امضا کنید و سپس اسکن قرارداد امضا شده را به آدرس 
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  تعهدات تولید کننده

  .می باشد عاملیت فروش/  نمایندهتولیدکننده متعهد به تأمین به موقع اجناس مورد نیاز  - 1

 .در سایت خود می باشد نمایندهتولیدکننده متعهد به ثبت برند و نام   - 2

  .را برطرف نماید نمایندهتولیدکننده متعهد می شود کلیه نیازهاي آموزشی  - 3

 .مشتري معرفی نمایدجغرافیائی  محدودهدر عاملیت فروش / نماینده  موجود را به مشتریان بالفعلمتعهد می شود دکننده تولی  - 4

عاملیت فروش در فروش محصوالت سفارش داده شده مابقی محصوالت /  نمایندهدر صورت عدم موفقیت  شود می متعهد تولیدکننده - 5
 .عاملیت فروش به وي باز گرداند/ هرا پس گرفته و مطابق مبلغ پرداخت نمایند

  دیون قانونی

/  نمایندههاي  می باشد و تولید کننده هیچگونه تعهدي در قبال بدهی عاملیت فروش/  نمایندهبعهده فروش دارایی و غیره  ،مزایا داخت حقوق،پر
  .ندارد عاملیت فروش

  مدارك مورد نیاز جهت اعطاي نمایندگی 

  )لیکارت م (اسکن مدرك شناسایی 

  شرایط  فسخ قرارداد

  .در صورت عدم رعایت مفاد قرارداد و یا تعهدات مذکور این قرارداد بصورت یکطرفه از جانب تولید کننده فسخ می گردد

  نسخه هاي قرارداد

 .صفحه تنظیم و پس از امضاء طرفین مبادله شد و هر یک در حکم واحد می باشد 3نسخه واحد، هر نسخه  2این قرارداد در 

  : عاملیت فروش/ نماینده د ک

  شرکتمهر و امضا                                                                         عاملیت فروش/ نماینده  مهر و امضا

  

  .ارسال کنید info@varzeshcard.comضا شده را به آدرس لطفا این قرارداد را چاپ کرده و امضا کنید و سپس اسکن قرارداد ام


