
 

 شرکت صنعت نواز رونیکا
 

 قرارداد فروش کاال
 
 

طرفین قرارداد(1)ماده یک   

ذاًن                                          / ایي قرارزاز بیي شرکت صٌؼت ًَاز رًٍیکا بِ هسیر ػاهل هالک اسواػیل ًَاز فرٍشٌسُ ذَاًسُ هیشَز از ایي پس آقا

کسهلی                               بِ آزرس                                                                             تلفي                             کِ از ایي پس ذریسار 

.ًاهیسُ هی شَز هٌؼقس هیگرزز  

موضوع قرارداد                                                  (2)ماده دو   

چکی تجْیسات آرایشگاُ بِ شوارُ فاکتَر                    بِ هشرصات                          با شرایظ ٍ الساهات / هَضَع قرارزاز ػبارتست از فرٍش ًقسی 

.تؼییي شسُ زر ایي قرارزاز کِ هَرز هَافقت عرفیي قرارزازٍاقغ گرزیسُ است   

مدت قرارداد (3)ماده سه   

.ایي قرارزاز زر تارید                                     اًؼقاز یافتِ ٍ تا تارید                                          پس از تسَیِ کاهل قغؼیت هی یابس  

محل اجرا و تحویل کاال  (4)ماده چهار   

 هی باشس ّسیٌِ حول ٍ ًقل کاال بِ ػْسُ هشتری هی باشس ذریسار 1 پالک 14تحَیل کاال زر هحل کارذاًِ بِ آزرس شْرک صٌؼتی ًصیرآباز ذیاباى سرٍ

.هی بایست زر زهاى تحَیل از کن ٍ کیفیت ٍ شرایظ ٍ اٍصاف کاال اعالع ًوَزُ ٍ صرفا اهضا بِ هٌسلِ ػلن ٍ آگاّی هی باشس   

مبلغ قرارداد ونحوه تخصیص مبلغ  (5)ماده پنج   

چک شوارُ   /هبلغ ارزش کل فاکتَر بِ هبلغ                                   ریال بِ حرٍف                                            هی باشس ًقسا ٍ الباقی عی چک

هَرخ ّا                                       بِ فرٍشٌسُ پرزاذت گرزیس/                               هَرخ  

شرایط فسخ قرارداد  (6)ماده شش  

 هازُ از تارید ػسم تاییس هیتَاًس بیغ 2بِ ٍجَز آهس ٍ فرٍشٌسُ ظرف  (ذیار شرط)زر صَرتیکِ ّریک از اقساط یا چک ّا تاییس ًگرزز برای فرٍشٌسُ حق فسد 

. زرصس از کل ثوي ػَضیي بِ جای ذَز باز هیگرزز30را فسد ٍ با کسر   

شرایط تعهدات طرفین قرارداد  (7)ماده هفت   

فرٍشٌسُ هَظف است کاال را بسٍى ًقص ٍ شرایظ هَرز تَافق بِ ذریسار زرب کارذاًِ تحَیل زّس ذریسار هَظف است اقساط ذَز را زر هْلت هقرر پرزاذت 

  زرصسکل هبلغ قرارزاز را بِ ػٌَاى ٍجِ التسام تؼییي ٍ از ثوي کسر هی گرزز30ًوایس تاییس یِ ّر یک از اقساط یا چک ّا ػالٍُ برضواًت اجرای هازُ ّفتن 

 

 ایي قرارزاز زر ّفت هازُ ٍ زٍ ًسرِ تٌظین گرزیسُ ٍ بِ اهضا عرفیي رسیس 

 

امضا فروشنده                                                                                                      امضا خریدار  


