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شرکت کسری پارس منطقه آزاد انزلی 2893
بنام خدا
قرارداد فروش کاال (گوشی های تلفن همراه)
ماده  -1طرفين قرارداد
 -1-1اين قرارداد در تاريخ فوق فی ماابين شارک کساری ااار منطقا زااد انزلای با شاماره ت ا  2893و شانا ا ملای  14005677050و شاماره اقصااادی
 411498847639ت شده در اداره ت شرک ها و مو سات غير تجاری ب نشانی منطق زااد انزلی ،اخصمان ونو غرف  622با نمايندگی زقاياان حساين حيادر
ب عنوان رئيس هيئ مديره يا ابوالفضل حيدر ب عنوان نايب رئيس هيات مديره ک ب تائيد خريدار ر يده و اا اين اس در اين قرارداد (فروشانده) نامياده مای شاود اا
ک ا در ر ااص فاانفی
فااادر شااده در تاااريخ
و جااواا کسااب ب ا شنا ا فاانفی
ب ا شااماره ملاای
يااط طاار و زقا/خااان
ب نشانی ت شده ،و ب تائيد فروشنده ر يده ک اا اين اس در اين قرارداد (خريدار) ناميده می شود اا طر ديگر ،بر ا ا مفااد ماواد  338 ،190 ،10و  339قاانون
مدنی منعقد گرديد و طرفين مصعهد ب اجرای مفاد زن می باشند.
ت اره :طرفين مصعهد هسصند در فورت هر گون تغيير در زدر  ،اين مطلب را ب اطالع طر ديگر ر انده و در غير ايناورت در ايان مااده با عناوان زدر معص ار و
قراردادی شناخص می شود .
ماده  -2موضوع قرارداد
 -2-1موضوع اين قرارداد ع ارت ا اا عرض و فروش گوشی های تلفن های همراه تو ط فروشانده ااس اا دريافا افارش اا خريادار بااورت زناليان و اا طريا
فروشگاه اينصرنصی کسری اار ب نشانی  ،www.kasrapars.irال ص در فورت موجودی فروشنده در امان فارش خريدار.
ماده  -3مدت قرارداد
 -3-1مدت اين قرارداد اا تاريخ فوق ب مدت دوااده ماه يعنی اا تاريخ

لغاي

می باشد .در فورت تواف طرفين اين قرارداد قابل تمديد خواهد بود.

ماده  -4م لغ قرارداد
 -4-1اس اا فارش کاالها تو ط خريدار باورت زنالين در اي کسری اار  ،با توج ب موجودی فروشنده ،م الغ کاالها با فدور فاکصور ب ايشان اعالم مای گاردد.
بديهی ا عرض کاالها و قيم زن ها وابسص ب شرايط روا فارش بوده و در اخصيار فروشنده می باشد .بديهی ا ک خريدار بايد اس اا طی مراحل خريد بااورت
زنالين  ،اقدام ب ارداخ وتسوي فاکصور خريداری شده نمايد .
ت اره  :1ب قيم کاالها عوارض وماليات براراش افزوده اضاف خواهد شد و خريدار موظف ب ارداخ زن می باشد.
ماده  -5نحوه اجرای قرارداد
 -5-1چنانچ در طول مدت اين قرارداد ،فروشنده تمايل ب فروش کاال (تلفن همراه) ب خريدار داشص باشد ،با ارائ ليس مشخاات کامل کااالی ماککور و در قيما
نقدی در اي و باورت زنالين با فدور فاکصور ر می در هر اارت جداگان  ،معامل قابل انجام می گردد .بديهی ا عرض کاالها وابسص ب شرايط روا معاملا باوده و
در اخصيار فروشنده می باشد.
 -5-2م لغ کاالی ارائ شده در هر اارت ط ضوابط و مقررات قيم گکاری کاالهای وارداتی ماوب  89/6/30هيئ تعيين و تث ي قيما هاا ،اعاالم شاده اا اوی
فارش ب فورت زنالين ب خريدار اعالم خواهد شد.
اامان حماي مار کنندگان و توليد کنندگان ب فورت قيم فروش درب ان ار ،در امان ت
امضاء خريدار:
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فارش در فروشگاه اينصرنصی
 -5-3بهای مورد معامل ک برای هر اارت کاال طی فاکصورب فورت جداگان اعالم می گردد ،قيم کاالها در امان انجام معامل و ت
کسری اار قطعی بوده و تح هيچ عنوان اع اا نو انات نرخ ارا ،افزايش/کاهش هزين های گمرگی ،تحري  ،تغيير قيم های زنی فروشنده و يا هرعنوان ديگر قابل
افزايش يا کاهش نمی باشد.
 -5-4ب منظور تنظي بااار و ر يدن کاال با قيم ماوب در امان  ،124.irبرچسب قيم فروش ب مار کننده با احصساب اراش افزوده ،تو ط فروشانده بار روی
جع تمامی کاالها الااق می گردد و خريدار ح هيچگون دخل و تار  ،تغيير قيم  ،مخدوش ،ااک کردن و يا کندن برچسب قيم را ندارد.
 -5-5طرفين تاکيد می نمايند ک در اين قرارداد ،وا ط ای وجود نداشص و ح داللی يا کميسيون و يا نظاير زن ارداخ و يا درياف نخواهد شد.
 -5-6خريدار ب موجب امضا ذيل اين قرارداد ب فروشنده اخصيار می دهد بر ا ا شرايط روا ار ال نس ب انصخاب منا اب تارين شارک حمال اقادام نماياد .شار
قيم ار ال بر ا ا مقاد حمل در وبساي شرک فروشنده موجود می باشد.
-5-7مسئولي فروشنده در خاوص کاال درب ان ار شرک واقع در تهران خيابان خرمشهر ااالک  127خاتما مای ياباد .اا لحظا خارو کااال اا ان اار فروشانده کليا
مسئولي ها ب عهده ی خريدار می باشد .مدارک حمل نيز ب نام خريدار فادر و هزين حمل ب عهده ی خريدار می باشد.
ماده  - 6دوره تضمين
 -6-1کلي کاالهای موضوع قرارداد ط
تحويل می گردد.
ت اره  : 1ط قوانين و ضوابط اامان حماي مار کنندگان و توليد کنندگان (زئين نام خدمات اس اا فروش) ،فروشنده قوانين و مقررات مربوط ب خدمات ااس اا
فروش بر روی کاالها را ب خريدار اعالم نموده ا .
قوانين و ضوابط ،مشمول گارانصی  18ماه می باشد و ب هنگام تحويل کاالها ب خريدار ،کارت گارانصی برای هار کااال با ايشاان

ماده  -7تعهدات خريدار
 -7-1با عناي ب بند  88اا جدول زئين نام و ضوابط ا صفاده اا ضرايب عمده فروشی و خرده فروشی کاال مااوب  1385/6/15کميسايون هيئا عاالی نظاارت مرکاز
افنا و باارگانان ايران ،خريدارخرده فروش مصعهد ا فرفاً با اضاف نمودن  7درفد ود  ،و در فورت عمده فروشی نهايصاً مصعهد ا فرفاً با اضاف نمودن  3درفاد
ود ب م لغ ارداخ شده ،نس ب فروش کاالهای موضوع قرارداد اقدام نمايد .در غير اين فورت و وقوع هرگون تخلف احصمالی در قيم گکاری ،عرضا و تواياع کااال
تو ط خريدار ،فروشنده هيچگون مسئوليصی نخواهد داش  .بديهی ا در فورت عدم رعاي شرايط مزبور ،خريدار ،عالوه بر تامين کلي خسارات وارده ب فروشانده کا
اا وی اشخاص و يا مراجع فنفی و نظارتی تعيين می شود ،را ا در مقابل مراجع ذيربط اا خگو خواهد بود.
 -7-2خريدار مصعهد ا در را صای احصرام ب حقوق مار کننده و همچنين رعاي اعص ار فروشنده ،کلي کاالهای موضوع قرارداد را بر ا ا نظام توايع عادالنا کااال
و با قيم مجاا و تعيين شده اا وی مراجع ذيربط ،خاوفا اامان حماي مار کنندگان و توليد کنندگان ،در فورت عمده فروشی ،فارفاً اا طريا فروشاگاه هاای
خرده فروش ب فروش بر اند و همچنين ب عمده فروشان ديگر واگکار ننمايد و در فورت خرده فروشی فرفاً ب مار کنناده نهاايی با فاروش ر ااند و همچناين با
عمده فروشان و يا خرده فروشان ديگر واگکار ننمايد .در غير اين فورت و احيانا" ارتکاب هرگون تخلف در عرض کاال ،خريدار در مقابل ذينفع و مراجع قانونی ،مسائول و
اا خگو بوده و فروشنده می تواند اا فروش کاالها خودداری نموده و ايضا" خريدار بايد خسارات وارده ب فروشنده و مشصريان و اامان های ذينفع را ج ران نمايد.
 -7-3خريدار در فورت عمده فروشی موظف ا کاالی موضوع قرارداد را فقط ب فروشگاه های مع صردارای جواا کسب در امين خرياد و فاروش موبايال و ياا شارک
های مجاا ب خريد و فروش موبايل ،و با فدور فاکصور ر می ،ب فروش بر اند .در غير اين فورت و فروش ب فروشگاه های بدون جواا کسب و يا شرک های غيار مجااا،
خريدارعمده فروش در مقابل ذينفع و يا مراجع قانونی اا خگو خواهد بود .همچنين خريدار در فورت خرده فروشی موظف ا کااالی موضاوع قارارداد را ياا اا طريا
فروشگاه مجاای خود و يا در محل فروشگاه خود ،مسصقيمآ" ب مار کننده نهايی ب فروش ر اند.
 -7-4خريدار با درياف کد فعال اای طر ريجسصری کاالی خريداری شده ک ب فورت مخفی بر روی کارت گارانصی و برای مار کننده نهاائی در گردياده ا ا ،
مصعهد می گردد تا در فورت وء ا صفاده احصمالی افراد ود جو اا اين کد فعال اای ،درمقابل مار کننده نهائی ايان ديده ،مسائول باشاد و در فاورت درخوا ا
مار کننده نهائی م نی برغيرقابل ا صفاده بودن و فعال نشدن کاالی خريداری شده ،نس ب ارائ کاالی جايگزين اقدام نمايد.
امضاء خريدار:
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اامان مربوط و يا هار کادام
ب ارائ کليا مادارک مزباور

 -7-5خريدار موظف ا ک در ق ال فروش کاالی موضوع قرارداد ،جه اطمينان اا رعاي ضوابط قيم گکاری اامان حماي  ،چنانچ
اا ارگانهای دولصی و مراجع قضايی ،مدارک فروش و يا اير مدارک مربوط ب کاالهای موضوع قرارداد را اا فروشنده درخوا نمايند ،نس
ب فروشنده و يا مراجع مککور اقدام عاجل نمايد
 -7-6خريدار مصعهد می گردد تمام حقوق دولصی اا جمل عوارض ،ماليات ،بيم و هر هزين دولصی ديگر را حسب مورد بار ط ا قاوانين جااری کشاور ارداخا نماياد.
بديهی ا ماليات بر اراش افزوده بر ا ا نرخ های تعيين شده تو ط اامان امور مالياتی در فاکصورهای ر می فادره تو اط فروشانده لحاای مای گاردد و خريادار
موظف ب رعاي و ارداخ زن می باشد .ب ع ارت ديگر در فورت تغيير نرخ های اراش افزوده در هر امان تو ط اامان امور مالياتی ،نرخ های جديد اعماال و خريادار
ح هيچگون اعصراضی نخواهد داش .
ت اره  :1فروشنده مکلف ا ک کلي م ادالت و معامالت خود را ط ماده  169قانون مالياتهای مسصقي ب دارايی گازارش نماوده و خريادار اا ايان بابا هيچگونا
اعصراضی نخواهد داش .
اامانها و دواير ذينغع دولصی و قضائی ،فاکصورهای فروش ب همراه جزئيات زن اا نظر م لغی،تعدادی ،نوع کاال و تااريخ را
ت اره  :2فروشنده می تواند بر ا ا درخوا
ب ايشان اعالم نمايد.
 -7-7ا صفاده اا نام ،عالم تجاری و امکانات ت ليغاتی فروشنده بدون اجااه کص ی اا ايشان ممنوع ا .
 -7-8فورت حساب های فادره تو ط فروشنده در طول مدت قرارداد بر ا ا خريدهای انجام شده اا طري فروشگاه اينصرنصی کسری اار  ،تو اط شارک کساری
اار منطق زااد انزلی فادر خواهد گرديد.
 -7-9تغيير و افال مفاد اين قرارداد فرفا" با موافق کص ی طرفين امکان اکير می باشد.
 -7-10خريدار موظف ا کد نقش امان جامع تجارت خود را در اخصيار فروشنده قرار داده و تمامی فاکصورها در اامان جاامع تجاارت ت ا مای گاردد و خريادار
موظف ب رعاي قوانين اجرايی طر می باشد  ،ضمنا الام ب ذکر ا با توج ب اينک در طر اف ،شرک (طر اول)ملزم با رعايا قاوانين ابالغای در اامان جاامع
تجارت و همصا می باشد ،دراين را صا طر دوم(خريدار) نيز ملزم ب رعاي قوانين و د صورالعمل های مراجع مککور بوده و در فورتيک نسا با ت ا ،تايياد و اعماال
قانونی مندر در قرارداد در اين خاوص اقدام ننمايد،طر اول هيچگون مسئوليصی در ق ال مراجع قضايی و نهادهای دولصی و اشخاص حقيقای و حقاوقی ديگار نادارد و
طر دوم بايد اا خگوی ا صنکا عمل خود باشد.بديهی ا ورود هرگون خسارت اع اا هزين های دادر ی و غياره کا برطار اول باارگردد ،بار عهاده طار دوم
(مسصنکف)خواهد بود.
ماده  -8کسور قانونی
با توج ب اينک قرارداد مربوط  ،اا نوع فروش کاال تو ط فروشنده می باشد ،هيچ گون بيم و ماليات ب جز عوارض و ماليات بر اراش افزوده ب زن تعل نخواهد گرف .
ماده  -9فسخ قرارداد
 -9-1در فورتی ک فروشنده بنا بر هر دليلی خوا صار فسخ قرارداد باشد ،می تواند باورت يط طرف نس ب اعالم فسخ قرارداد اقدام نمايد .باديهی ا ا اعاالم فساخ
فرفا" با مکات ی عادی انجام خواهد شد و خريداردر اين خاوص اعصراضی نخواهد داش .
ماده  –10حل اخصال
 -10-1چنانچ در تفسير و يا اجرای اين قراداد ،اخصالفی حافل گردد ،کلي اخصالفات فی مابين اا طري مرکز داوری اتاق افنا تهران و مطاب باا زياين ناما و قواعاد
داوری زن مرکز حل و فال می گردد .شرط داوری اا قرارداد افلی مسصقل و در فورت فسخ يا بطالن قرارداد افلی همچنان الام االت اع می باشد.
ماده  -11فور ماژور
 -11-1در فورتيک معلوم گردد کاالی موضوع قرارداد ب جه قوه قهري قابلي فروش نداشص و اين عامل مربوط ب امان انعقااد قارارداد باشاد ،قارارداد باطال ا ا و
فروشنده موظف ا چنانچ م لغی درياف نموده باشد زن را ب خريدار مسصرد نمايد .چنانچ بعد اا تاريخ انعقاد عوامل فور ماژور ايجاد شود قارارداد بارای ياط دوره
يط ماه تعلي و در فورت ا صمرار شرايط قرارداد منفسخ می گردد .مقاود اا شرايط فور ماژور ،شرايطی ا ک خار اا کنصرل طرفين قرارداد باوده و قابال اايش
بينی برای طرفين ن اشد
ماده  -12نسخ و تادي قرارداد
 -12-1اين قرارداد با عل و اطالع و رضاي کامل خريدار و فروشنده نس ب مفاد و شروط زن در  12ماده و دو نسخ با اعص ار واحد تنظي و ب امضاء طرفين و شهود
ذيل الککر ر يد ( .ترجيحاً يط شاهد اا م فروشنده و شاهد ديگر اا م خريدار )
ت اره  :1اين قرارداد در اير موارد تابع مقررات قانون تجارت جمهوری ا المی ايران خواهد بود.
خريدار
شاهد(اا طر خريدار)
شاهد (اا طر فروشنده)
شرک کسری اار منطق اااد انزلی
مهر و امضاء
مهر و امضاء
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