
                شماره:

 تاریخ:                

 پیوست: دارد        

 قرارداد فروش نقدی

 در اداره ثبت شرکت های تهران 125075 )سهامی خاص( ثبت شده به شماره مایان خودروسازی گروهقرارداد حاضر فی مابین 

 به نمایندگی آقای مهیار عسگریان به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره 411116997493 با کد اقتصادی 10101685205 به شناسه ملی

 که در ایـن قـرارداد فروشنده نامـیده 44907894 : تلفن تماس 1513737511 :کد پستی 2 به نشانی: تهران خیابان وزرا خیابان هفتم پالک

 در اداره ثبت شرکت های به شناسه ملی ..... و کد اقتصادی ..... به نمایندگی ....... به کدملی ...…ثبت شده به شماره ..… میشود از یك طرف

 که در این قرارداد خریدار نامیدهبه سمت ........ و ......... به کد ملی ........ به سمت ........، به نشانی .......... ،کد پستی .........، تلفن ثابت: .......... ........

 .میشود از طرف دیگر بشرح ذیل منعقد گردید و طرفین ملزم و متعهد به رعایت و اجرای مفاد آن گردیدند

 :اده یك : موضوع قراردادم

 به خریدار. مشخصات فنی و نمونه فروش نقدی ... دستگاه شاسی کامیون فوسو ..... به رنگ سفید موضوع قرارداد عبارت است از

 .کامیون های موضوع قرارداد به رویت خریدار رسیده و از کم و کیف آنها دقیقاً مطلع میباشد

  :خت آنماده دو : مبلغ قرارداد و نحوه پردا

 از خریدار دریافت کل مبلغ قرارداد به ارزش ........ ریال همزمان با عقد قرارداد طی یك فقره چك بانکی به شماره ......... به تاریخ سررسید ..........

 .گردید

 دار حق هیچگونهتعیین میگردد و خری مایان خودروسازی گروهبر اساس ضوابط و شرایط  %15 نرخ سود انصراف : 1 تبصره

 .ادعا و اعتراض را نخواهد داشت

 درصورتی که بنا به الزامات قانونی قبل از شماره گذاری کامیون های موضوع قرارداد نیاز به نصب قطعه ای بر روی کامیون های:  2 تبصره

 مه , شماره گذاری , ارزش افزوده و غیره پرداختموضوع قرارداد باشد و یا مقرر شود هزینه ای مازاد بر هزینه های قانونی دولتی ماخوذه نظیر بی

 .شود خریدار مکلف به پرداخت هزینه های مذکور قبل از تحویل شاسی های موضوع قرارداد می باشد

 :ماده سه : زمان تحویل کامیون های موضوع قرارداد

 ل و تکمیل مدارک شماره گذاری از درب ادارهروز پس از عقد قرارداد و پرداخت کل وجه قرارداد و ارسا 30 شاسی های موضوع قرارداد

 .تحویل شرکت فروشنده تحویل خریدار می گردد

 

 درصد وجه 5/2 در صورت تاخیر در تحویل موضوع قرارداد که ناشی از قصور فروشنده باشد، فروشنده مکلف به پرداخت :3 تبصره

 .پرداختی از سوی خریدار بصورت ماهانه بعنوان جبران تاخیر در تحویل می باشد

 فروشنده : 

 مایان خودروسازی گروه

 : خریدار
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 .روزهای پنجشنبه و جمعه ، سایر تعطیالت رسمی کشور جزو روز های کاری محسوب نمیشود :4 تبصره

 از اختیار فروشنده امکان شماره گذاری کامیون های موضوع قرارداد نباشد این امر از موارد تاخیر دردر صورتی که به دالیلی خارج  :5 تبصره

 انجام تعهد از سوی فروشنده نمی باشد. در صورت عدم ارائه کلیه مدارک مورد تایید پلیس راهور از سوی خریدار در خصوص شماره گذاری

 .تحویل نداردکامیون های موضوع قرارداد فروشنده تعهدی به 

 ت :ماده چهار : شروط و تعهدا

 س از تحویل کامیون های موضوع قرارداد به خریدار مسئولیت نگهداری و حفاظت و حراست از کامیون از هر حیث و هزینههایپ -1-4

 .مربوطه به عهده خریدار خواهد بود و فروشنده هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت

 آمادگی کتبی فروشنده جهت تحویل دادن کامیون های موضوع قرارداد نسبت به تحویل گرفتن چنانچه خریدار پس از اعالم -2-4

 ریال )پانصد هزار ریال( بعنوان حق نگهداری محاسبه و در زمان تحویل از خریدار 000/500 کامیون ها اقدام ننماید به ازای هر روز مبلغ

 .دریافت میگردد

 .قرارداد محل قانونی خریدار به شرح مندرج در مقدمه این قرارداد میباشدمحل شمارهگذاری کامیون های موضوع  -3-4

 با امضا این قراراداد توسط خریدار کلیه خیارات به ویژه خیار غبن فاحش از خریدار ساقط گردید. و خریدار حق واگذاری موضوع -4-4

 .صادر خواهد شد قرارداد را به غیر قبل از شماره گذاری ندارد و پالک صرفاً به نام خریدار

 .با توجه به توافق طرفین بابت وجه پرداختی هیچگونه سود مشارکتی به خریدار تعلق نمی گیرد -5-4

 .فروشنده مکلف به تحویل موضوع قرارداد حسب ماده سه قرارداد می باشد -6-4

 .خریدار اقرار نمود که از اشخاص ممنوع المعامله طبق قوانین جمهوری اسالمی ایران نمی باشد -7-4

 .خریدار مکلف به رعایت کلیه قوانین و بخشنامه ها و ضوابط قانونی جاری در کشور از جمله قوانین مبارزه با پولشویی می باشد -8-4

 مجوز آن از راهنمایی و رانندگی اخذ شده است ، بر روی خودرو هایخریدار موظف به نصب کاربری هایی که توسط فروشنده  -9-4

 .موضوع قرارداد می باشد

 خریدار با امضا این قرارداد اقرار می نماید که موضوع قرارداد را جهت انجام امورات قانونی خریداری نموده و مسئولیت هرگونه -10-4

 کایت و کشف فساد اعم از راهنمایی و رانندگی ، کیفری و مدنی ار تاریختخلف بر عهده وی می باشد. مسئولیت هر گونه تخلف ، ش

 .تحویل موضوع قرارداد بر عهده خریدار می باشد

 

 فروشنده : 

 مایان خودروسازی گروه

 : خریدار
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 کامیون های موضوع قرارداد از زمان تحویل به مدت دو سال شمسی و یا دویست هزار کیلومتر گارانتی می باشند .اقالم متفرقه -11-4

 .و مصرفی شامل گارانتی نمی باشد

 

 گارانتی زمانی معتبر خواهد بود که تمام مفاد دفترچه گارانتی و دفترچه راهنمای مشتری توسط مالك و یا راننده خودرو رعایت -12-4

 گردد و سرویس های ادواری مندرج در دفتر چه گارانتی و دفترچه راهنمای مشتری توسط نمایندگی مجاز شرکت فروشنده انجام شده

 .باشد

 . همانند روغن و فیلتر و .... مشمول گارانتی نمی باشد اقالم مصرفی-13-4

 چنانچه در مدت گارانتی کامیون های موضوع قرارداد به علت استفاده و بهره وری غیر متعارف و یا برخالف استاندارد های تعیین -14-4

 امل گارانتی و پشتیبانی نخواهد بود و درشده از طرف کارخانه فروشنده ، ایرادات یا نواقصی حادث شود این گونه ایرادات و نواقص ش

 صورت بروز اختالف در این مورد نظر شرکت مادر مالک عمل ارجاع میگردد و قاطع اختالف خواهد بود. خریدار مکلف است در صورت

 سئولیت عدم آگاهیواگذاری خودرو به اشخاص ثالث مراتب را از لحاظ شرایط گارانتی و فنی به اطالع و آگاهی شخص خریدار برساند . م

 .مشتری بر عهده خریدار )مالك( می باشد

 متعلقات خودرو شامل: تاخوگراف، الستیك زاپاس، جك، کیت آچار، دسته جك و دسته زاپاسبند، فندک، دفترچه راهنمای اورجینال، -15-4

 عدد سوییچ به همراه ریموت 2 تعداد

 : ماده پنج : فورس ماژور

 هر گونه حوادث غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله، آتشسوزی، اعتصابات عمومی، جنگ و سایر حوادث طبیعی و نیز تصمیمات متخذه از

 طرف مراجع قانونی که ایفای تعهدات فروشنده را با مشکل و مانع مواجه سازد جزء فورس ماژور محسوب و خریدار موافقت نمود که در

 میتواند به تشخیص خود قرارداد را یکطرفه فسخ نموده و نسبت به باز پرداخت اصل مطالبات باقیمانده خریداراینگونه موارد فروشنده 

 .نزد خود اقدام نماید

 : ماده شش : نشانی قانونی طرفین

 نشانی جدید نشانی قانونی طرفین به شرح مندرج در مقدمه این قرارداد میباشد. در صورت تغییر نشانی هر یك از طرفین متعهد است

 خود را بالفاصله و کتباً به طرف دیگر اطالع دهد. بدیهی است در صورتیکه هر یك از طرفین به تعهدات خود عمل ننماید، هر نامهای که

 از طرف دیگر ارسال شود و همچنین اخطار، دادخواست، اظهارنامه و سایر اوراق عادی و قضایی ارسالی به نشانی مذکور ابالغ شده تلقی

 .واهد شدخ

 

 فروشنده : 

 مایان خودروسازی گروه

 : خریدار
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 : ماده هفت : حل اختالف

 طرفین سعی خواهند کرد کلیه اختالفات ناشی از تفسیر، تعبیر و اجرای این قرارداد را به طریق دوستانه و مسالمت آمیز حل و فصل

 .نمایند، بدیهی است در صورت عدم حصول نتیجه از طریق فوق، موضوع به مراجع ذیصالح قضایی ارجاع خواهد شد

 : شت: نسخ قراردادماده ه

 این قرارداد در شهر تهران و در هشت ماده و پنج تبصره و در سه نسخه تنظیم و امضاء گردید و هریك از نسخ به تنهایی حکم واحد را

 .دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فروشنده : 

 مایان خودروسازی گروه

 : خریدار

 


