قرارداد فروش

تاریخ قرارداد:

نام نمایندگی مجاز :دفتر مرکزی

نام متقاضی/شرکت :

شماره قرارداد :

نام خانوادگی :

شماره شناسنامه/ثبت :

محل تولد/ثبت :

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ صدور شناسنامه:

محل صدور شناسنامه:

کد ملی:

کد پستی:

تلفن همراه :

آدرس :

اينجانب با آگاهي كامل وقبول شرايط اين فرم ،متقاضي خريد يك دستگاه  ......مدل سال  ......به شماره شاسي  .......قيمت  .......ريال معادل حروفي
 ...........ريال با ترتيب پرداخت مندرج در ماده  1و با لحاظ مواد "" 11و"  " 11اين درخواست مي باشم.
ماده  - 1نحوه پرداخت:
مبلغ  .......درتاريخ  .......بعنوان پيش پرداخت واريز گرديد.
 : 1-1در هنگام ثبت نام مبلغ  ........نقدا درمورخ  .........واريز نموده ومابقي
به مبلغ  ........زمان تحويل خودرو پرداخت مي گردد.

تبصره  : )1در صورتيكه اينجانب پيش پرداخت را طي چند قسط به شرح بند  1-1پرداخت نمايم ،چنانچه به هر دليلي وجه چكهاي تسليمي به شركت
در راس موعد مقرر پرداخت نشده و منجر به صدور گواهي عدم پرداخت بانك گردد شركت حق دارد راساً و يكطرفه درخواست خريد حاضر را منفسخ
نموده كه در اينصورت درخواست خريد اينجانب از درجه اعتبار ساقط و كان لم يكن تلقي و اينجانب صرفا" حق مطالبه اصل وجوه واريزي به حساب
شركت را خواهم داشت و نسبت به وجه مازاد بر اصل هيچ حقي نخواهم داشت.

تبصره  : 2اينجانب موظف ميباشم ماليات ارزش افزوده به نرخ مصوب الباقي از سوي وزارت امور اقتصادي و دارائي  ،كه در زمان تحويل خودرو توسط
شركت محاسبه مي شود را بدون هيچگونه ادعا و اعتراضي نقداً و پيش از تحويل خودرو در وجه شركت پرداخت نمايم.ضمناً مطلع ميباشم كه هزينه
بيمه شخص ثالث و ساير هزينه هاي شماره گذاري در قيمت نقدي خودرو كه بشرح ماده  1اين درخواست توسط اينجانب پرداخت ميگردد لحاظ شده
است.
تبصره  : 1اينجانب آگاه و مطلع مي باشم كه مي بايستي وجوه پرداختي خود به شركت را بصورت حواله بانكي در وجه "يكي از بانكهاي طرف حساب
شركت جهت واريز به حساب جاري معرفي شده از سود شركت كه در ماده22ذكر گرديده نزد همان بانك " واريز نمايم و از حسابهاي جاري شركت
نزد سيستم بانكي كشور مطلع مي باشم و پرداخت وجوه مذكور به هر شخص و يا حساب بانكي شخص ديگري غير از حسابهاي معرفي شده از سوي
شركت مرقوم ,رافع مسئوليت اينجانب از بابت پرداخت وجه قيمت خودرو مورد درخواست در قبال شركت نبوده و شركت مذكور از بابت وجوه تاديه
شده بنام يا به حساب اشخاص ديگركه شماره حساب انها در ماده 22ذكر نگرديده است ،هيچگونه مسئوليت و تعهدي در قبال اينجانب نخواهد داشت
و هيچ رابطه حقوقي في مابين اينجانب و شركت ايجاد نميگردد.

تبصره  : 1مندرجات فوق بر اساس اطالعات اعالمي اينجانب تكميل گرديده است و مبالغ پرداختي صرفاً پس از تأييد امور مالي شركت مبني بر واريز
وجه به حساب شركت معتبر مي باشد و لذا مطلع ميباشم ،درج مشخصات هر گونه اسناد ديگر اعم از چك يا حواله بانكي اشتباه و يا واريز به حساب
اشخاص ثالث (حتي عامليت مجاز) تحت هر عنوان موجب بي اعتباري اين درخواست گرديده و تعهد و مسئوليتي را متوجه شركت نمي نمايد

ماده  - 2موعد تحويل خودرو  ........روز كاري و يا زودتر پس از تاريخ ثبت اين درخواست به شرح مندرجات ماده"" 1اين فرم درخواست و مشروط
به تكميل پرونده خواهد بود.

تبصره : 1در صورت تاخير در تحويل خودرو چنانچه اين تأخير ناشي از قصور شركت و بيش از 11روز كاري از موعد مقرر در ماده"" 2باشد و با رعايت
ماده" " 11اين درخواست درخصوص "حوادث پيش بيني نشده و فورس ماژور" ،در صورت تقاضاي اينجانب در هنگام تحويل خودروي درخواستي
و موافقت شركت ،روزانه مبلغ  12ريال در ازاي هر يكصد هزار ريال سپرده پيش پرداخت اينجانب نزد شركت كه بشرح ماده  1اين درخواست نقداً و
يا از طريق وصول چك هاي تسليمي اينجانب به حساب شركت واريز گرديده است بعنوان خسارت تأخير در تحويل خودرو از موعد مقرر در ماده"2
" اين فرم درخواست تا تاريخ اعالم كتبي شركت در خصوص آماده تحويل بودن خودروي مورد تقاضا محاسبه و به اينجانب پرداخت خواهد شد.

تبصره  - 2در صورت انصراف اينجانب از خريد خودرو قبل از خريد شركت و بارگيري از كشور مبداء  ،مبلغ سپرده پيش پرداخت نقدي دريافتي از
اينجانب توسط شركت به همراه وجوه چكهاي پيش پرداخت قسطي كه تا تاريخ انصراف اينجانب توسط شركت وصول گرديده اند به انضمام اصل
چك هاي پيش پرداخت قسطي كه تا تاريخ انصراف بنده توسط شركت وصول نگرديده اند  ،حداكثرطي  22روز كاري پس از تسليم اعالم كتبي
انصراف ،عيناً از سوي شركت مسترد ميگردد و به نسبت مبالغ وصول شده بشرح بند  1-1تا تاريخ بازپرداخت توسط شركت ،روزانه مبلغ  12ريال در
ازاي هر يكصد هزار ريال سپرده نقدي پيش پرداخت نزد شركت بعنوان خسارت،محاسبه و همزمان با استرداد سپرده پيش پرداخت نقداً قابل پرداخت
به اينجانب خواهد بود .در هر صورت آگاه ميباشم در صورت انصراف از خريد خودرو در فاصله كمتر از 2روز كاري از تاريخ انعقاد قرارداد صرفا اصل
وجوه دريافتي شركت از اينجانب و بدون محاسبه هر گونه خسارتي قابل پرداخت ميباشد و در هر صورت پس از صدور اسناد شماره گذاري از سوي
شركت ،انصراف از خريد و استرداد وجه امكاان پذير نمي باشد.

تبصره  - 1چنانچه شركت ظرف مهلت تبيين شده در ماده "" 2اين درخواست و يا بعد از آن قادر به تحويل خودرو به اينجانب نباشد ،شركت ميتواند
اين درخواست را يكطرفه كان لم يكن تلقي و از درجه اعتبار ساقط نمايد و اينجانب صرفاً حق مطالبه اصل وجوه واريز شده به حساب شركت به همراه
چك هاي تحويلي خود به شركت بشرح ماده  1اين فرم بانضمام خسارت ناشي از ابطال يكطرفه درخواست خريد از سوي شركت به ميزان روزانه
مبلغ  12ريال در ازاي هر يكصد هزار ريال سپرده نقدي اينجانب نزد شركت و از تاريخ پرداخت هر قسط پيش پرداخت به نسبت مبلغ پرداخت شده
بشرح بند 1-1تا تاريخ استرداد وجه از سوي شركت را داشته و حق مطالبه خودروي موضوع اين درخواست و يا هرگونه وجهي مازاد بر خسارت فوق
الذكر را از خود سلب و ساقط نموده و از اين بابت هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.

ماده  - 1در صورت اعالم آماده بودن خودرو جهت تحويل پيش از موعد مندرج در ماده"" 2اين فرم درخواست توسط شركت ،اينجانب متعهد مي
باشم نسبت به پرداخت باقيمانده قيمت قطعي خودرو مطابق ماده "" 1در وجه شركت اقدام و خودروي خود را تحويل گيرم.

ماده  : 1اولويت انتخاب رنگ خودروي اينجانب بترتيب سفيد خواهد بود و در هر صورت اطالع دارم كه تحويل خودرو با رنگ انتخابي در هنگام ثبت
نام بستگي به امكانات و موجودي خودرو در زمان تحويل خواهد داشت.
ماده  : -1محل تحويل خودرو بنا به تشخيص شركت ،درب دفتر شركت واقع در خرمشهر خيابان فردوسي ساختمان نخل و يا در محل ثبت نام در
نمايندگي هاي مجاز مي باشد
ماده  : - 6حق الزحمه عامليت مجاز توسط شركت تأمين و پرداخت مي گردد .بنابراين پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط اينجانب به
عامليت برخالف مقررات شركت بوده و غير مجاز مي باشد و در صورت قصور اينجانب  ،هيچگونه مسئوليتي متوجه شركت نخواهد بود.

ماده  : - 7تمامي تماسها و مكاتبات با اينجانب بر اساس تلفن و آدرس اعالم شده در اين فرم انجام مي گردد و هرگونه مكاتبه اي كه ازطرف شركت
به نشاني اينجانب ارسال شود ،ابالغ شده تلقي و در كليه مراجع داراي اعتبار خواهد بود ،بنابراين متعهد مي باشم كه تغيير آدرس و تلفن خود را
كتباً به اطالع شركت رسانيده و رسيد دريافت دارم.
ماده  : 8در صورت اعالم كتبي يا تلفني شركت مبني برآماده بودن خودرو جهت تحويل  ،اينجانب متعهد مي باشم حداكثر ظرف  2روز كاري از تاريخ
ابالغ به محل تحويل خودرو مراجع ه و ضمن تصفيه حساب نسبت به تحويل گرفتن خودرو اقدام نمايم در غير اينصورت شركت مي تواند خودروي
موضوع اين درخواست را به ساير متقاضيان تخصيص و تحويل نموده و موعد تحويل خودرو به اينجانب را به تاريخ مراجعه و تصفيه حساب توسط
اينجانب  ،مشروط به موجود بودن خودروي موضوع اين درخواست بنا به تشخيص خود موكول بنمايد بديهي است از تاريخ ابالغ هيچگونه وجهي از
بابت سود سپرده يا تحت هر عنوان ديگري به وجوه پرداختي اينجانب تعلق نگرفته و حق هرگونه ادعا يا اعتراضي را در خصوص اين مورد از خود
سلب و ساقط مي نمايم.
تبصره  :اعالم كتبي شركت به آدرس پست الكترونيكي اينجانب مندرج در اين فرم درخواست و يا بوسيله پست سفارشي  2قبضه بعمل آمده و تائيد
اداره پست مبني بر تحويل نامه به نشاني اينجانب دليل ابالغ محسوب مي شود
ماده  : - 9مطلع مي باشم كه فاصله زماني از تحويل خودرو تا ارائه اسناد شماره گذاري و نصب پالك و تأخيرات و مسائل مربوط به آن بعهده شركت
نمي باشد.
ماده  : - 12رعايت مقررات مربوط به شماره گذاري الزامي است و اينجانب موظف به رعايت آن بوده و راساً داليل احراز سكونت خود را براي شهر
مورد نظر جهت شماره گذاري مطابق آيين نامه اداره راهنمايي و رانندگي به مراكز شماره گذاري ارائه مي نمايم.

ماده – 11هزينه شماره گذاري طبق توافق صورت گرفته برعهده مشتري ميباشد و هزينه پالك گذاري از كل مبلغ كسرگرديده است .
ماده  : - 12با توجه به اينكه اسناد شماره گذاري بنام اينجانب صادر خواهد گرديد ،لذا مشخصات كامل و آدرس دقيق محل سكونت ،كد ملي و كد
پستي ده رقمي مندرج در صدر اين درخواست مورد تائيد و قبول اينجانب مي باشد
ماده  : - 11تأ ثير موارد و حواد ث پيش بيني نشده و يا فورس ماژور و همچنين تغييرات و تأخيرات ناشي از تغيير قوانين و مقررات و ضوابط و شرايط
توسط ارگانهاي ذيربط دولتي بخصوص منع واردات خودرو و عدم امكان ترخيص خودرو از گمركات كشور و تغيير در نرخ ارز رسمي و يا آزاد تا
تاريخ تحويل خودرو كه در تعيين قيمت فروش خودروي موضوع اين درخواست تأثير داشته است و همچنين اسناد شماره گذاري آن مورد قبول
اينجانب مي باشد.
ماده  : -11با توجه به اينكه كليه هزينه هاي محاسبه شده در تعيين قيمت خودرو اعم از هم ارز ريالي خودروي وارداتي و هزينه هاي حقوق و عوارض
گمركي و ديون دولتي ،هزينه هاي شماره گذاري ،بيمه شخص ثالث ،به خصوص نرخ ارز و ساير هزينه هاي متعلقه در تاريخ اين درخواست خريد مي
باشد ،بديهي است هرگونه افزايش در هزينه هاي مورد اشاره در تاريخ تحويل خودرو نسبت به تاريخ اين درخواست خريد ،بنا به تشخيص و اعالم
شركت كه مطالبه خواهد گرديد ،به عهده اينجانب و مورد قبول مي باشد.
ماده  : -11مشخصات فني و ساير امكانات و تجهيزات خودروي درخواست شده در زمان تحويل مالك قطعي بوده كه شركت هم زمان با اين ثبت نام
ليست اقالم آپشن ها را به شرح ذيل به اينجانب ابال غ مينمايد و در صورت مغايرت آن در زمان تحويل ،با مشخصات قيد شده در روز ثبت نام،ما به
التفاوت قيمت قطعي نهايي خودرو تحويلي از بابت كسري و يا افزايش بعضي از تجهيزات و آپشن ها از طرفين قابل برگشت و يا دريافت مي باشد.
آپشنهای خودرو به شرح زیر میباشد :

ليست اقالمم آپشنهاي فوق الشاره  :به همراه گارانتي  .......ساله از سوي شركت ........
ماده  : -16در صورتيكه وجوه پرداختي به شركت كال" يا جزئاً بهر طريق يا به دستور مقام قانوني و به هر دليلي توقيف و ماال" متعلق حق غير قرار
گيرد درخواست خريد خودرو منفسخ و من جميع جهات از درجه اعتبار ساقط بوده و شركت در قبال اينجانب هيچ تعهدي نداشته و نخواهد داشت
ماده  : - 17اينجانب با علم و ا طال ع كامل از مفاد قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو و آيين نامه اجرايي آن با امضاء اين فرم درخواست
خريد خودرو ,اقدام نمودم و كليه موارد مرقوم در اين فرم درخواست مورد تاييد و قبول اينجانب ميباشد.

ماده  : -18اين فرم صرفاً برگ درخواست خودروميباشد و پس از واريز پيش پرداخت به حساب شركت و تكميل پرونده توسط اينجانب مطابق بند -1
 1و با رعايت مفاد تبصره  1ماده "" 1اين فرم و ثبت آن در سيستم مكانيزه و دريافت شماره ثبت درخواست شركت و امضاء اينجانب و عامليت مجاز
وامضاءآن توسط مدير فروش شركت ،معتبر گرديده و كليه شرايط و مفاد آن براي اينجانب بعنوان خريدار و شركت تعهد آور و الزم االجرا خواهد
بود.
ماده  :- 19اينجانب موظف مي باشم كه بر اساس شماره كارت ملي خود و از طريق تماس تلفني با واحد امور مشتريان شركت به شماره تلفن
 26111111261از چگونگي ثبت درخواست خريد خود در سيستم مكانيزه شركت ا طمينان حاصل نموده و وضعيت درخواست خود را جويا گردم
ماده-22حسابهاي معرفي شده از سوي شركت ميباشند.

اينجانب

متقاضي خريد خودرو با ا طالع و آگاهي كامل از شرايط فوق ،اين برگه را به دقت مطالعه كرده و با تاييد و قبول كليه مفاد

و شرايط مقرر در آن امضا مينمايم و هيچگونه اعتراضي نسبت به مفاد و شرايط مقرر در آن ندارم  ،ضمناً حق هر گونه ادعا و يا مطالبه سود و خسارت
تحت هر عنوان مازاد بر آنچه كه در اين فرم درخواست درج گرديده است را از خودم ساقط مينمايم

نام و امضاء متقاضي:

امضا مسئول واحد فروش

امضا معاونت شركت

امضا مديريت

