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بنام خدا 
نمایندگی فروشقرارداد 

میدانهران،ت:  نشانیبه-------- ا سمت ب--------- آقاينمایندگیبه181368ثبتشمارهبهنیکفالتهرانشرکتفیمابینحاضرقرارداد
قراردادایندرپساینازکه88840083: فاکسو8363: تلفن9واحد،5طبقه،16پالكپست،ادارهروبرويجنوبی،ایرانشهرخیابانفردوسی،

-- :نشانیبه------ ---/شماره ثبتبه شماره پروانه کسب ---------- /خانمآقانمایندگیبه------- فروشگاه وطرفیکازشودمینامیده"شرکت"
.گرددمیمنعقدآتیموادشرحبهدیگرطرفازشودمینامیده"نماینده"پساینازکه---------- موبایل---------- تلفن-------- 

موضوع قرارداد-1ماده 
.شرکتمصوبقیمتبا) پیاچایران(فالنیکتهرانشرکتشدهثبتگارانتیباوhpمحصوالتحوزهدرکاالوشفرنمایندگیيعطاا

مدت قرارداد-2ماده 
تمدیدقابلنیزدیگرادواربرايدادقراراینطرفین،کتبیتوافقصورتدر. باشدمی----------- تا----------- تاریخازشمسیماه12قراردادمدت

.بودخواهد

"نماینده"تکالیف و تعهدات - 3ماده 

شده ضیبه او تفواریاختنیاحایکه قبال و صريانجام دهد مگر مواردیاقدامشرکتکه به نام و به وکالت از طرف ستینمحق و مجاز نماینده-3- 1
.باشد

مگر در توافقات آتی که بصورت الحاقیه به این قرارداد عالوه خواهد شد.باشد،یمشانیبه عهده خود انمایندهنصب اقالم فروخته شده به -3- 2
تنها مجاز است در حوزه ي مندرجات موجود در برگه ي اطالعات فنی محصول اقدام به تبلیغات نماید و عواقب مربوط به اظهارات خارج از دهنماین-3- 3

می باشد.نمایندهمشخصات فنی محصول به عهده ي 
ویژه داشته باشد، بایستی مراتب را کتباً به شرکت چنانچه نماینده به دالیلی نیاز به فروش به نحوي خاص از قبیل فروش فوق العاده با تخفیف-3- 4

اعالم و مجوز الزم را اخذ نماید. 
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حق واگذاري نمایندگی اعطایی را جزئاً یا کالً و تحت هیچ شرایطی به غیر را ندارد."نماینده"- 5-3

مکلف است در زمان تعیین شده  نسبت به هرگاه شرکت گزارش موارد خاص در زمینه فروش را از نماینده درخواست نماید، نماینده-3- 6
ارائه گزارش اقدام نماید.

هاي شناسایی و ارتباطی محل مکلف به اعالم رسمی و مکتوب هر نوع تغییر در نشانی، تلفن، کدپستی یا سایر مشخصه"نماینده"- 7-3
د.باشد. همچنین تغییر پرسنل رابط با شرکت نیز باید اعالم شوفعالیت خود به مرکز می

شوند کارکنان نماینده بوده و هیچگونه رابطه استخدامی و کلیه پرسنلی که در اجراي این قرارداد توسط نماینده به کار گمارده می- 8-3
باشد. مدیریت نمایندگی باید این کارگري و غیره با شرکت نداشته و نماینده مسئول رعایت کلیه مقررات قانونی و ایمنی در مورد آنان می

ان را به مرکز بدهد که مسئولیت کلیه فعالیتهاي نمایندگی را به نحوي برعهده خواهد داشت که هیچ ضرر و زیان مالی و تبلیغاتی از اطمین
سوي آن نمایندگی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم متوجه مرکز نشود . 

کت همزمان با امضاء قرارداد در وجه شرکت پرداخت بعنوان تضمین ثمن محصوالت شرریال---------- نماینده تعهد نمود مبلغ "- 9-3
-------- کد ----- شعبه---- هده بانکع-------------- بشماره/سفتهنماید،برهمین اساس نماینده مبلغ یاد شده را طی یک فقره چک

ت تخلف نماینده از پرداخت به شرکت تسلیم نمود. نماینده به شرکت اختیار تام تفویض نمود که در صوربنام شرکت فالنیک صادر و
نحو مخدوش گردد یا در صورتیکه براساس عملکرد نماینده حیثیت تجاري شرکت بهرمطالبات شرکت و یا بطور کلی از مفاد این قرارداد و

شرکت که مرجع تشخیص موارد مذکور می باشد مخیراست که براساس نظر خود نسبت به برداشت مطالبات از محل تضمین سپرده شده
اقدام نماید.

می پذیرد و اقرار دارد که تمامی کاالهاي تحویل شده تا زمان تسویه حساب کامل ریالی و نه اوراق بهادار یا چک، نزد وي به نماینده- 10-3
اسناد امانت بوده و در صورت مطالبه شرکت بدون هر قید و شرط در وجه شرکت پرداخت و یا صحیح و سالم عودت نماید. مالك تحویل کاال

حمل و نقل، تاییدیه هاي تلفنی، تحویل حضوري و هر آنچه که در عرف بازار داللت بر تحویل دارد خواهد بود.
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"شرکت "تعهدات - 4ماده 

نماید.می متقاضیان خرید محصوالت شرکت را به نزدیکترین نمایندگی معرفی شرکت بنا بر تشخیص خود و در صورت لزوم-1-4

.دی)  اقدام نماي(در محل باربریندگیبه مرکز استان مورد نماندهیروز نسبت به ارسال سفارش نما7مکلف است حداکثر ظرف مدت زمان شرکت -2-4

تشخیص تعویض دستگاه یا رفع .دیهفته اقدام نمایکآنها  ظرف مدت ضیبودن دستگاه ها نسبت به تعووبیمکلف است در صورت معشرکت -3-4
رکت خواهد بود. عیب آن با ش

زمان را به وي مرجوع نماید.نمایندهکلیه مدارك و اوراق بهادار و در صورت انجام تسویه حساب کاملموظف است پس از پایان قراردادشرکت-4- 4
عودت موارد مذکور را شرکت مشخص خواهد نمود.

حوزه فعالیت نماینده و حدود آن:-5ماده  

باشد و حدود جغرافیایی آن بستگی به عرف محل و انجام موضوع قرارداد حاضر،  فقط شهر ذکر شده در نشانی نماینده میحوزه فعالیت نماینده جهت
منطقه دارد که بر اساس نظر شرکت قابل گسترش و یا محدودیت می باشد.

سایر شرایط-6ماده  

نوع نماینده مسئول پرداخت کلیه وجوه مربوط به بیمه، مالیات و هر نوع عوارض مربوط به فعالیت خود و محل کار و پرسنل تحت اختیار است. هر -1-6
ده بوده و ینتعهدات و وجوه و عوارضی که تحت قوانین جاري کشور جمهوري اسالمی ایران به فعالیت نماینده در چارچوب فعالیتش تعلق گیرد، به تعهد نما

شرکت در این خصوص فاقد هر نوع مسئولیت بوده و خواهد بود.

هت نماینده متعهد و مسئول رعایت کلیه نکات ایمنی مربوط به حفظ و نگهداري دستگاه می باشد. بنابراین حمل و نقل یا چیدمان صحیح دستگاه ج- 6- 2
ت موارد استاندارد از مواردي است که نماینده بایستی به آن اهتمام ورزد. در صورت پیشگیري از هر گونه آسیب یا خط و خش به دستگاه و همچنین رعای

خواهد بود .بروز هر نوع خسارت ناشی از عدم رعایت این بند، نماینده مسئول جبران خسارت وارده بوده و در قبال اشخاص ذینفع و مراجع قانونی پاسخگو
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هرگونه مشکل یا مسئله اي که تصمیم گیري در آن مورد در حیطه اختیار نماینده نبوده یا عواقب آن نماینده می بایست در صورت مواجهه با- 6- 3
موجب ضرر و زیان مالی یا معنوي به مشتري یا شرکت می باشد، مسئولین مربوطه در شرکت را مطلع ساخته و کتباً کسب تکلیف نماید.

ر حوزه و منطقه مورد فعالیتش در چارچوب قرارداد حاضر بالمانع است. جهت این قبیل تبلیغات انجام تبلیغات توسط نماینده جهت معرفی خود د- 6- 4
ده و پس از نماینده باید در ارتباط با نحوه و کیفیت و چگونگی تبلیغ،  قبل از هرگونه اقدام شرکت را مطلع ساخته و هماهنگی هاي الزم را بعمل آور

ید. بدیهی است هزینه انجام چنین تبلیغاتی به عهده نماینده میباشد.دریافت تأییدیه مکتوب شرکت اقدام نما

نماینده مسئول مستقیم اقدامات الزم جهت حفظ و نگهداري هر گونه امکانات ارائه شده از طرف شرکت فالنیک (ایران اچ پی) نظیر امکانات - 6- 5
امات مذکور در این بند جنبه ضد تبلیغ خواهد داشت لذا خسارات ناشی از این امر و تبلیغاتی و ... می باشد. با توجه به اینکه قصور درحفظ و تداوم اقد

همچنین دیر کرد در پرداخت و یا عدم پرداخت تعهد قانونی و یا عدم اطالع رسانی به موقع به شرکت تماماً متوجه نماینده خواهد بود . 

وشش وي در مورد محصوالت فالنیک(ایران اچ پی) به گونه اي که آن محصول یا مدل هر نوع اظهار نظر شخصی از طرف نماینده یا پرسنل تحت پ- 6- 6
در نظر مشتري بی کیفیت یا داراي نقطه ضعف معرفی شود ممنوع می باشد.

شکال در حین کار نماینده قبل از نصب کاال بایست از سالمت ظاهري کامل کاال مطمئن شده سپس اقدام به نصب دستگاه نماید و هرگونه ایراد و ا- 6- 7
و یا پس از نصب بعهده نماینده می باشد.

ز خود شرکت مختار به افزایش تعداد نمایندگیهاي طرف قرارداد خود در حوزه فعالیت نماینده می باشد و نماینده حق هرنوع اعتراض و مخالفت را ا- 6- 8
نحوي از انحاء موجب اخالل در کار نماینده جدید گردد، از طرف نماینده سلب می نماید. بدیهی است هرگونه عدم همکاري یا اقدام به اعمالی که به

ممنوع است.
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نحوه فسخ قرارداد- 7ماده 

طرفه قرارداد ایجاد خواهد شد.در صورت بروز هر یک از موارد ذیل، براي شرکت حق فسخ یک-7- 1

ینده.الف ) تخلف در اجراي هر یک از مفاد این قرارداد از سوي نما

ب  )  هر نوع عمل و سوء رفتار اخالقی و خالف عرف قوانین جامعه ایرانی اسالمی و مدنی و تجاري 

ج   ) هرنوع تغییر در نحوه اداره و مدیریت محل خدمات نماینده که مورد تائید مرکز نباشد.

وده است.د   )  اثبات جعلی بودن مدارکی که نماینده در هنگام درخواست نمایندگی ارائه نم

به غیر که باعث و )  عدم حفظ و نگهداري اطالعات کلیدي و محرمانه  نرم افزارها و اسناد فنی شرکت و مشتریان، از طریق تکثیر، انتشار و واگذاري
افشاي اسرار حرفه اي مرکز و یا خصوصی مشتریان شود. 

طمه وارد کند.ن )  هرگونه اظهار نظر و اقدامی توسط نماینده که به حیثیت شرکت ل

شرکتهماهنگی بابدون یندگینمايشماره تلفن هاییرتغیامحل و ییرتغیر، به غیندگینمايواگذاري )  

از سوي نماینده باطل و بال اثر : مرجع تشخیص تخلفات نماینده در اجراي مفاد قرارداد، شرکت است و هر گونه اعتراضی پیرامون نظر ارائه شده 1تبصره 
د.خواهد بو

مرکز قبل از فسخ قرارداد مورد و یا موارد تخلف را کتباً به متخلف اعالم خواهد نمود.:2تبصره

قبل از سر رسید قرارداد امکان فسخ آن از طرف نماینده وجود ندارد، مگر با رضایت و توافقنامه کتبی شرکت.-7- 2
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فتوکپی کلیه اسناد، مدارك و اصل و کپی نرم افزارها، همچنین هر نوع وسائل و تجهیزات پس از فسخ قرارداد نماینده سابق بایستی اصل و تصویر و-7- 3
امتیاز را که از طرف شرکت بطور امانت در اختیار وي قرار داده شده است به محض درخواست مرکز مسترد نماید، بدیهی است حق استفاده از تابلو و 

گردد و تخلف از مفاد بند مذکور موجب پیگرد قانونی متخلف خواهد شد.از وي سلب می"ن اچ پی)نمایندگی مجاز فالنیک(ایرا"استفاده از عنوان 

:8ماده 

باشد.مبادله گردید که هر دو نسخه حکم واحد را دارا می----------- تبصره و در دو نسخه تنظیم و در تاریخ 2بند و 25ماده و 8قرارداد در 


