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بنام خدا
قرارداد فروش کاال (گوشی های تلفن همراه)
ماده  -1طرفين قرارداد
 -1-1این قرارداد در تاریخ فوق فی مابين شرکت کسری پارس منطقه آزاد انزلیی بیه شیماره یت  2893و شینا یه ملیی  14005677050و شیماره اقصایادی
 411498847639ت شده در اداره ت شرکت ها و مو سات غير تجاری به نشانی منطقه آزاد انزلی ،اخصمان ونوس غرفیه  622بیا نماینیدگی آقاییان حسیين
حيدر به شماره ملی 5409971795به عنوان رئيس هيات مدیره ابوالفضل حيدر به شماره ملی  1240008414به عنوان نایب رئيس هيات مدیره که تائيد خرییدار
و شیماره اقصایادی
شینا یه ملیی
بیه شیماره یت
ر يده و از این پس در این قرارداد (فروشنده) ناميده می شیود از یی طیرو و شیرکت
و اقیای
بیه کیدملی بیه عنیوان میدیرعامل
ت شده در اداره ت شیرکت هیا و مو سیات غيیر تجیاری بیه نشیانی بیا نماینیدگی
مورخ
به شماره ملی به مت رئيس هيات مدیره که مت و حدود اخصيارات وی ط ق روزنامه ر می شماره  22191مورخ 1400/02/29و ا اس نامه شرکت بیه تائيید
فروشنده ر يده که از این پس در این قرارداد (خریدار) ناميده می شود از طرو دیگر ،بر ا یاس مفیاد میواد  338 ،190 ،10و  339قیانون میدنی مندقید گردیید و
طرفين مصدهد به اجرای مفاد آن می باشند.
ت اره :طرفين مصدهد هسصند در صورت هر گونه تغيير در آدرس  ،این مطلب را به اطالع طرو دیگر ر انده و در غير ایناورت در این ماده به عنیوان آدرس مدص یر
و قراردادی شناخصه می شود .
ماده  -2موضوع قرارداد
 -2-1موضوع این قرارداد ع ارت ا ت از عرضه و فروش گوشی های تلفن های همراه تو ط فروشنده پس از دریافت فارش از خرییدار بایورت آنالیین و از طرییق
فروشگاه اینصرنصی کسری پارس به نشانی  ،www.kasrapars.irال صه در صورت موجودی فروشنده در زمان فارش خریدار.
ماده  -3مدت قرارداد
 -3-1مدت این قرارداد از تاریخ فوق به مدت دوازده ماه یدنی از تاریخ

لغایت

مي اشد .در صورت توافق طرفين این قرارداد قابل تمدید خواهد بود.

ماده  -4م لغ قرارداد
 -4-1پس از فارش کاالها تو ط خریدار باورت آنالین در ایت کسری پارس  ،با توجه به موجودی فروشنده ،م الغ کاالها با صدور فاکصور بیه ایشیان اعیالم میی
گردد .بدیهی ا ت عرضه کاالها و قيمت آن ها وابسصه به شرایط روز فارش بوده و در اخصيار فروشنده می باشد .بدیهی ا ت کیه خریداربایید پیس از طیی مراحیل
خرید باورت آنالین  ،اقدام به پرداخت وتسویه فاکصور خریداری شده نماید .
ت اره  :1به قيمت کاالها عوارض وماليات برارزش افزوده اضافه خواهد شد و خریدار موظف به پرداخت آن می باشد.
ماده  -5نحوه اجرای قرارداد
 -5-1چنانچه در طول مدت این قرارداد ،فروشنده تمایل به فروش کاال (تلفن همراه) به خریدار داشصه باشد ،با ارائه ليسیت مشصایات کامیل کیاالی میککور و در
قيمت نقدی در ایت و باورت آنالین با صدور فاکصور ر می در هر پارت جداگانه  ،مدامله قابل انجام می گردد .بدیهی ا ت عرضیه کاالهیا وابسیصه بیه شیرایط روز
مدامله بوده و در اخصيار فروشنده می باشد.
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 -5-2م لغ کاالی ارائه شده در هر پارت ط ق ضوابط و مقررات قيمت گکاری کاالهای وارداتی ماوب  89/6/30هيئت تديیين و تب يیت قيمیت هیا ،اعیالم شیده از
وی ازمان حمایت مارو کنندگان و توليد کنندگان به صورت قيمت فروش درب ان ار ،در زمان ت فارش به صورت آنالین به خریدار اعالم خواهد شد.
 -5-3بهای مورد مدامله که برای هر پارت کاال طی فاکصوربه صورت جداگانه اعالم می گیردد ،قيمیت کاالهیا در زمیان انجیام مداملیه و یت یفارش در فروشیگاه
اینصرنصی کسری پارس قطدی بوده و تحت هيچ عنوان اعم از نو انات نرخ ارز ،افزایش/کاهش هزینه های گمرگی ،تحیریم ،تغييیر قيمیت هیای آنیی فروشینده و ییا
هرعنوان دیگر قابل افزایش یا کاهش نمی باشد.
 -5-4به منظور تنظيم بازار و ر يدن کاال با قيمت ماوب در امانه  ،124.irبرچسب قيمت فروش به مارو کننده با احصساب ارزش افزوده ،تو ط فروشینده بیر
روی جد ه تمامی کاالها الااق می گردد و خریدار حق هيچگونه دخل و تارو ،تغيير قيمت ،مصدوش ،پاک کردن و یا کندن برچسب قيمت را ندارد.
 -5-5طرفين تاکيد می نمایند که در این قرارداد ،وا طه ای وجود نداشصه و حق داللی یا کميسيون و یا نظایر آن پرداخت و یا دریافت نصواهد شد.
 -5-6خریدار به موجب امضا ذیل این قرارداد به فروشنده اخصيار می دهد بر ا اس شرایط روز ار ال نس ت به انصصاب منا ب ترین شرکت حمل اقدام نمایید .شیر
قيمت ار ال بر ا اس مقاد حمل در وبسایت شرکت فروشنده موجود می باشد.
 -5-7مسئوليت فروشنده در خاوص کاال درب ان ار شرکت واقع در تهران خيابان خرمشهر پالک  127خاتمه می یابد .از لحظه خیرو کیاال از ان یار فروشینده کليیه
مسئوليت ها به عهده ی خریدار می باشد .مدارک حمل نيز به نام خریدار صادر و هزینه حمل به عهده ی خریدار می باشد.
ماده  - 6دوره تضمين
 -6-1کليه کاالهای موضوع قرارداد ط ق قوانين و ضوابط ،مشمول گارانصی  18ماهه می باشد و به هنگام تحویل کاالها به خریدار ،کارت گیارانصی بیرای هیر کیاال بیه
ایشان تحویل می گردد.
ت اره  :1ط ق قوانين و ضوابط ازمان حمایت مارو کنندگان و توليد کنندگان (آئين نامه خدمات پس از فروش) ،فروشنده قوانين و مقیررات مربیوب بیه خیدمات
پس از فروش بر روی کاالها را به خریدار اعالم نموده ا ت.
ماده  -7تدهدات خریدار
 -7-1با عنایت به بند  88از جدول آئين نامه و ضوابط ا صفاده از ضرایب عمده فروشی و خرده فروشی کاال ماوبه  1385/6/15کميسيون هيئت عالی نظارت مرکیز
اصناو و بازرگانان ایران ،خریدارخرده فروش مصدهد ا ت صرفاً با اضافه نمودن  7درصد ود  ،و در صورت عمده فروشی نهایصاً مصدهد ا ت صرفاً بیا اضیافه نمیودن 3
درصد ود به م لغ پرداخت شده ،نس ت به فروش کاالهای موضوع قرارداد اقدام نماید .در غير این صورت و وقوع هرگونه تصلف احصمالی در قيمت گیکاری ،عرضیه و
توزیع کاال تو ط خریدار ،فروشنده هيچگونه مسئوليصی نصواهد داشت .بدیهی ا ت در صورت عدم رعایت شرایط مزبور ،خریدار ،عالوه بر تامين کليیه خسیارات وارده
به فروشنده که از وی اشصاص و یا مراجع صنفی و نظارتی تديين می شود ،را ا در مقابل مراجع ذیربط پا صگو خواهد بود.
 -7-2خریدار مصدهد ا ت در را صای احصرام به حقوق مارو کننده و همچنين رعایت اعص ار فروشنده ،کليه کاالهای موضوع قرارداد را بر ا اس نظام توزیع عادالنیه
کاال و با قيمت مجاز و تديين شده از وی مراجع ذیربط ،خاوصا ازمان حمایت مارو کننیدگان و توليید کننیدگان ،در صیورت عمیده فروشیی ،صیرفاً از طرییق
فروشگاه های خرده فروش به فروش بر اند و همچنين به عمده فروشان دیگر واگکار ننماید و در صورت خرده فروشی صرفاً به مارو کننده نهایی به فیروش ر یاند
و همچنين به عمده فروشان و یا خرده فروشان دیگر واگکار ننماید .در غير این صورت و احيانا" ارتکاب هرگونه تصلیف در عرضیه کیاال ،خرییدار در مقابیل ذینفیع و
مراجع قانونی ،مسئول و پا صگو بوده و فروشنده می تواند از فروش کاالها خودداری نموده و ایضا" خریدار باید خسیارات وارده بیه فروشینده و مشیصریان و یازمان
های ذینفع را ج ران نماید.
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 -7-3خریدار در صورت عمده فروشی موظف ا ت کاالی موضوع قرارداد را فقط به فروشگاه های مد صیردارای جیواز کسیب در زمينیه خریید و فیروش موباییل و ییا
شرکت های مجاز به خرید و فروش موبایل ،و با صدور فاکصور ر می ،به فروش بر اند .در غير این صورت و فروش به فروشگاه های بیدون جیواز کسیب و ییا شیرکت
های غير مجاز ،خریدارعمده فروش در مقابل ذینفع و یا مراجع قانونی پا صگو خواهد بود .همچنين خریدار در صورت خیرده فروشیی موظیف ا یت کیاالی موضیوع
قرارداد را یا از طریق فروشگاه مجازی خود و یا در محل فروشگاه خود ،مسصقيمآ" به مارو کننده نهایی به فروش ر اند.
 -7-4خریدار با دریافت کد فدال ازی طر ریجسصری کاالی خریداری شده که به صورت مصفی بر روی کارت گارانصی و بیرای مایرو کننیده نهیائی در گردییده
ا ت ،مصدهد می گردد تا در صورت وء ا صفاده احصمالی افراد ود جو از این کد فدال ازی ،درمقابل مارو کننده نهائی زیان دییده ،مسیئول باشید و در صیورت
درخوا ت مارو کننده نهائی م نی برغيرقابل ا صفاده بودن و فدال نشدن کاالی خریداری شده ،نس ت به ارائه کاالی جایگزین اقدام نماید.
 -7-5خریدار موظف ا ت که در ق ال فروش کاالی موضوع قرارداد ،جهت اطمينان از رعایت ضوابط قيمت گکاری ازمان حمایت ،چنانچه ازمان مربوطه و ییا هیر
کدام از ارگانهای دولصی و مراجع قضایی ،مدارک فروش و یا ایر مدارک مربوب به کاالهای موضوع قرارداد را از فروشنده درخوا یت نماینید ،نسی ت بیه ارائیه کليیه
مدارک مزبور به فروشنده و یا مراجع مککور اقدام عاجل نماید.
 -7-6خریدار مصدهد می گردد تمام حقوق دولصی از جمله عوارض ،ماليات ،بيمه و هر هزینه دولصی دیگر را حسب مورد بر ط ق قوانين جاری کشیور پرداخیت نمایید.
بدیهی ا ت ماليات بر ارزش افزوده بر ا اس نرخ های تديين شده تو ط ازمان امور مالياتی در فاکصورهای ر می صادره تو ط فروشنده لحاظ می گردد و خرییدار
موظف به رعایت و پرداخت آن می باشد .به ع ارت دیگر در صورت تغيير نرخ های ارزش افزوده در هر زمان تو ط ازمان امور ماليیاتی ،نیرخ هیای جدیید اعمیال و
خریدار حق هيچگونه اعصراضی نصواهد داشت.
ت اره  :1فروشنده مکلف ا ت که کليه م ادالت و مدامالت خود را ط ق ماده  169قانون مالياتهای مسصقيم به دارایی گزارش نموده و خریدار از این بابیت هيچگونیه
اعصراضی نصواهد داشت.
ت اره  : 2فروشنده می تواند بر ا اس درخوا ت ازمانها و دوایر ذینغع دولصی و قضائی ،فاکصورهای فروش به همراه جزئيات آن از نظیر م لغی،تدیدادی ،نیوع کیاال و
تاریخ را به ایشان اعالم نماید.
 -7-7ا صفاده از نام ،عالمت تجاری و امکانات ت ليغاتی فروشنده بدون اجازه کص ی از ایشان ممنوع ا ت.
 -7-8صورت حساب های صادره تو ط فروشنده در طول مدت قرارداد بر ا اس خریدهای انجام شده از طریق فروشیگاه اینصرنصیی کسیری پیارس  ،تو یط شیرکت
کسری پارس منطقه آزاد انزلی صادر خواهد گردید.
 -7-9تغيير و اصال مفاد این قرارداد صرفا" با موافقت کص ی طرفين امکان پکیر می باشد.
 -7-10خریدار موظف ا ت کد نقش امانه جامع تجارت خود را در اخصيار فروشنده قرار داده و تمامی فاکصورها در امانه جامع تجارت ت میی گیردد و خرییدار
موظف به رعایت قوانين اجرایی طر می باشد  ،ضمنا الزم به ذکر ا ت با توجه به اینکه در طر افق،شیرکت(طرو اول)ملیزم بیه رعاییت قیوانين ابالغیی در یامانه
جامع تجارت و همصا می باشد ،دراین را صا طرو دوم(خریدار) نيز ملزم به رعایت قوانين و د صورالدمل های مراجع مککور بوده و در صورتيکه نس ت به یت ،تایيید
و اعمال قانونی مندر در قرارداد در این خاوص اقدام ننماید،طرو اول هيچگونه مسئوليصی در ق ال مراجع قضایی و نهادهای دولصیی و اشیصاص حقيقیی و حقیوقی
دیگر ندارد و طرو دوم باید پا صگوی ا صنکاو عمل خود باشد.بدیهی ا ت ورود هرگونه خسارت اعم از هزینه هیای دادر یی و غيیره کیه برطیرو اول بیارگردد،بر
عهده طرو دوم (مسصنکف)خواهد بود.
ماده  -8کسور قانونی
 -8-1با توجه به اینکه قرارداد مربوطه ،از نوع فروش کاال تو ط فروشنده می باشد ،هيچ گونه بيمه و ماليات به جز عیوارض و ماليیات بیر ارزش افیزوده بیه آن تدلیق
نصواهد گرفت.
ماده  -9فسخ قرارداد
 -9-1در صورتی که فروشنده بنا بر هر دليلی خوا صار فسخ قرارداد باشد ،می تواند باورت ی طرفه نس ت به اعالم فسخ قرارداد اقیدام نمایید .بیدیهی ا یت اعیالم
فسخ صرفا" با مکات ه ی عادی انجام خواهد شد و خریداردر این خاوص اعصراضی نصواهد داشت.
ماده  –10حل اخصالو
 -10-1چنانچه در تفسير و یا اجرای این قراداد ،اخصالفی حاصل گردد ،کليه اخصالفات فی مابين از طریق مرکز داوری اتاق اصیناو تهیران و مطیابق بیا آییين نامیه و
قواعد داوری آن مرکز حل و فال می گردد .شرب داوری از قرارداد اصلی مسصقل و در صورت فسخ یا بطالن قرارداد اصلی همچنان الزم االت اع می باشد.
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شرکت کسری پارس منطقه آزاد انزلی 2893

ماده  -11فورس ماژور
 -11-1در صورتيکه مدلوم گردد کاالی موضوع قرارداد به جهت قوه قهریه قابليت فروش نداشصه و این عامل مربوب به زمان اندقاد قرارداد باشد ،قرارداد باطل ا یت و
فروشنده موظف ا ت چنانچه م لغی دریافت نموده باشد آن را به خریدار مسصرد نماید .چنانچه بدد از تاریخ اندقاد عوامل فورس ماژور ایجاد شیود قیرارداد بیرای یی
دوره ی ماهه تدليق و در صورت ا صمرار شرایط قرارداد منفسخ می گردد .مقاود از شرایط فورس ماژور ،شرایطی ا ت که خار از کنصرل طیرفين قیرارداد بیوده و
قابل پيش بينی برای طرفين ن اشد.
ماده  -12نسخ و تادیق قرارداد
 -12-1این قرارداد با علم و اطالع و رضایت کامل خریدار و فروشنده نس ت به مفاد و شروب آن در  12ماده و دو نسصه با اعص ار واحد تنظيم و به امضاء طرفين و
شهود ذیل الککر ر يد ( .ترجيح ًا ی شاهد از مت فروشنده و شاهد دیگر از مت خریدار )
ت اره  :1این قرارداد در ایر موارد تابع مقررات قانون تجارت جمهوری ا المی ایران خواهد بود.

فروشنده

شاهد (از طرو فروشنده)

شاهد(از طرو خریدار)

مهر و امضاء

خریدار
مهر و امضاء :1
مهر و امضاء :2
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