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شماره قرارداد89/...../.... :
تاریخ قرارداد89/..../.....:

قـرارداد فروش خودرو
ماده  – 1طرفين قرارداد:
فروشنده:
شرکت سروش دیزل مبنا (سهامی خاص) شماره ثبت  488442به نشانی تهران ،میدان آرژانتین ،خیابان الوند ،کوچه .13پالک  ،9طبقه 5
تلفن 44289444-2 :به نمایندگی آقای سید مصطفی طاهری که از این پس در این قرارداد فروشنده نامیده می شود.
خریدار:
خریدار .................................. :به نمایندگی  ........................با کدملی ........................ :به سمت  ،.................................به شماره ثبت:
 ، .............شناسه ملی ............................ :و کداقتصادی ................................. :به نشانی ..................................................... :با تلفن:
 ........................و شماره همراه ............................... :که از این پس در این قرارداد خریدار نامیده می شود.

ماده  – 2موضوع قرارداد:
موضوع قرارداد عبارت است از فروش تعداد  ..........دستگاه  ...............هیوندایی  ............با مدل  .......با به رنگ  ،............ساخت ایران با
نوع سوخت دیزل می باشد.

ماده  – 3مبلغ قرارداد :
مبلغ نقدی کل قرارداد (  .................................. ،.........................ریال با احتساب  %9مالیات بر ارزش افزوده ) میباشد.

ماده  -4نحوه پرداخت :
خریدار مبلغ( %)311ازکل قرارداد را  ...............................................................................در تاریخ ................................در وجه فروشنده
پرداخت خواهد نمود .

ماده  -5زمان قرارداد :
زمان تحویل خودرو ............................... :روز کاری پس از دریافت کل مبلغ قرارداد.

ماده  – 6محل تحویل:
محل تحویل کلیه دستگاههای موضوع قرارداد در محل کارخانه فروشنده واقع در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان استان قم می باشد.
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ماده  – 7شرایط قرارداد:
 3-7کلیه هزینههای جدید ،و عوارض قانونی ،مازاد بر  %9ارزش افزوده و غیره بعهده متقاضی میباشد که به قیمت نهایی محصول اضافه
و در زمان تحویل از متقاضی اخذ خواهد شد.
 4-7در صورت عدم تحویل موضوع قرارداد در زمان تعیین شده ،نسب به مدت تأخیر بیش از یکماه معادل سالیانه  %35خسارت تأخیر ( به
مبلغ واریزی) محاسبه و از قیمت نهائی کسر میگردد و در صورتیکه علت انصراف عدم رعایت هر یک از بندهای قرارداد از طرف
فروشنده باشد شرکت موظف است معادل سالیانه  %34سود بعنوان خسارت به خریدار پرداخت نماید.
نحوه محاسبه (سود مشارکت = /121تعداد روز قرارداد*نرخ سود * اصل مبلغ واریزی )
 1-7دوره گارانتی به مدت  12ماه و یا  411هزار کیلومتر (هر کدام زودتر حادث شود) خواهد بود .بدیهی است پرداخت مخارج و هزینه مربوط
به تصادفات و یا هر گونه خسارتی که از طرف متقاضی به کاالی مورد معامله وارد شده باشد به عهده وی میباشد( .گارانتی مشمول عیوبی که
ناشی از ساخت و تولید باشد میگردد).
 8-7تمامی تماسها و مکاتبات با خریدار براساس تلفن و نشانی اعالم شده دراین توافقنامه اناام میگیرد .هرگونه مکاتبهای که ازطرف
نمایندگی به نشانی متقاضی ارسال شود ،ابالغ شده تلقی خواهد شد و خریدار موظف است تغییر در نشانی و تلفن خود را سریعاً به اطالع شرکت
برساند.
 5-7تغییر نام و نوع محصول پس از صدور فاکتور و سند کمپانی امکان پذیر نمی باشد.
 2-7هزینه بیمه شخص ثالث و شماره گذاری بر عهده فروشنده می باشد.
 7-7خریدار جهت پیگیری روند خرید تا تحویل خودرو میتواند با شماه تلفن های  48412تماس حاصل نموده و از روند پرونده خود مطلع
گردد.
 4-7پس از تحویل ،انصراف به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد؛ قبل از اناام این امور انصراف طبق توافق طرفین مقدور است.
 9-7کلیه پرداخت ها و یا چک های تضمینی یا واریزی ها بایستی در وجه حساب ذیل بنام شرکت سروش دیزل مبنا واریز و یا صادر شود:
شماره حساب شرکت سروش دیزل مبنا:
بانک ملت :حساب جام به شماره3349593145 :
ساتنا بانک ملتIR141341111111113349593145 :

ماده  - 8تغييرات :
طرفین با اطالع کامل از شرایط و مفاد قرارداد نسبت به امضاء قرارداد اقدام می نمایند و بعد از امضاء قرارداد هرگونه تغییر در صورت امکان
منوط به توافق طرفین می باشد .
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ماده  – 9كسورات:
این قرارداد  ،قرارداد فروش بوده و کسورات قانونی که مربوط به عملیات پیمانکاری و قرارداد ساخت میباشد مشمول این قرارداد نمی گردد .

ماده  – 11فورس ماژور:
در صورت بروز حوادث قهری و یا حوادث فورس ماژور و پیش بینی نشده خارج از توان طرفین مراتب با تراضی و توافق طرفین بر اساس
مذاکره حل و فصل خواهد بود ،در غیراین صورت رای دادگاه مرضی الطرفین نافذ است.

ماده  – 11حل اختالف :
درصورت بروز اختالف بین فروشنده و خریدار ،ابتدا از طریق مذاکره حل و فصل و در صورت عدم توافق طرفین طبق مقررات و قوانین
جمهوری اسالمی در مراجع صالح قضایی عمل خواهد شد.

ماده -12مركز اصلی و تابعيت :
تابعیت این قرارداد ایرانی و مرکز اصلی و اقامتگاه فروشنده بوده و مستند به ماده  31قانون آئین دادرسی و دادگاه عمومی انقالب در امور مدنی
مصوب سال  79دادگاه محل وقوع عقد قرارداد (اقامتگاه فروشنده ) صالح به رسیدگی می باشد.

ماده  – 13فسخ قرارداد :
در صورت عدم اجرای صحیح هر یک از مفاد این قرارداد از سوی هر یک از طرفین ،قرارداد مربوطه فسخ و متخلف مکلف به جبران هزینه ها
ودیگر خسارات به طرف مقابل خواهد بود .

ماده  – 14نسخ قرارداد:
این قرارداد درچهارده ماده و سه نسخه به همراه یک برگ مشخصات فنی پیوست ،تنظیم و امضاء و مبادله گردید ،که هر سه نسخه دارای اعتبار
واحد است.
قرارداد حاضر از تاریخ انعقاد برای طرفین الزم االجرا بوده وقابل فسخ ،تغییریا انتقال به غیرنیست ،مگر با موافقت و رضایت فروشنده وپرداخت
وتامین خسارت ناشی ازاجرای قرارداد توسط خریدار.
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