
 

 محصوالت و خدمات شركت آراد ارتباط پایدار الرین 

 ماده یک: طرفين قرارداد: 

شماره ثبت  شركت آراد ارتباط پايدار الرين )آراپل(  به  شانی كرج، بلوار دانش آموز ،روبروی پمپ  29119اين قرارداد فيمابين  به ن
سکان واحد  ساختمان ا صفير ، شركت آراپل ناميده به نمايندگی آقای امير دهقان   8بنزين  بنادكی  كه از اين پس در اين قرارداد 

............، صوووادره از شوووود از يو سوووو، و آقای.خان. .......................................................... به شوووماره شوووناسووونامه ......................می
................................ نشوووووووووانووووووی موووووونووووووز  .................................. كوووووود موووووولووووووی .........

....................... نشوووووووانوووووی مووووو ووووول كوووووار .............................................................................................................................
................... و هوومووراه .......................................................................................................... توولووفوون ..............................................................

 شود.قد میشود از سوی ديگر منع..................................... كه از اين پس در اين قرارداد نماينده ناميده می

 تعاریف و مفاهيم :

 است. طرفين بعدی كتبی توافقات و ها پيوست كليه با حاضر قرارداد منظور : قرارداد

 توان و مالی پرداخت ،قدرت شهرت حسن بودن دارا صورت در كه حقوقی يا حقيقی اشخاص كليه : فروش عامليت

 می عهده به قرارداد عقد از پس خاص ای منطقه يا شهر در را م صو  فروش و بازاريابی مسئوليت فروش و بازاريابی

 .گيرند

ستانی نماینده شخاص كليه : ا ضای كه حقوقی يا حقيقی ا ستان سطح در فعاليت برای را شركت تقا  خود يا و پذيرفته ا

 ، فروش و بازاريابی قدرت و مالی پرداخت ،قدرت شهرت حسن بودن دارا صورت در گردند استانی نمايندگی متقاضی داوطلبانه
 .گردند می معرفی استانی نماينده عنوان به قرارداد عقد از پس

 به و تهيه طرفين توسط قرارداد موضوع انجام در كه است آن نظاير و مستندات و متون منظور : ها گزارش و مدارک

 . گردد می ارائه مقابل طرف

 ماده دو: موضوع قرارداد:

شرايط مندرج  اعطای نمايندگی فروش م صوالت ستان .......................................... به نماينده، طبق مفاد و  شهر شركت در  و خدمات 
 در قرارداد.

ست نماينده  شركت ا شخيص آن با  شروط به عملکرد مثبت كه ت صمي. به فروش كاال ديگری در منطقه بگيرد م شركت ت هرگاه 
 .استانی برای فروش آن اولويت خواهد داشت

 . كليه هزينه های بارگيری ،حمل و تخليه كاال به عهده نماينده استانی خواهد بود
 

 ماده سه: مدت قرارداد:

 باشد.مدت قرارداد از تاريخ .............................. و همزمان با امضاء قرارداد به مدت يکسا  تمام می

 



 ماده چهار: قيمت محصوالت:

شووود و نيز در آينده ای نزديو در  سووايت شووركت قيمت نهايی کتوب و به نماينده اعالم میقيمت م صوووالت توسووط شووركت م
ست طبق قيمت شد كه نماينده موظف ا صوالت درج خواهد  سه. م  صد  صوالت نمايد و در شده اقدام به فروش م  های اعالم 

شد و  هرگونه تخلف در تغيير قيمت سفارش نماينده اعما  خواهد  شركت و پرداخت ها بشركت هنگام  سوی  سخ قراداد از  اعث ف
 گردد.ضرر و زيان از سوی نماينده می

 

 ماده پنج: ضمانت نماینده فروش:

........................................ شماره آقای. خان. ........................................ برای نمايندگی شهرستان ............................... جهت ضمانت صفته  به 
 دهد.به مبلغ ........................................ جهت حسن انجام كار در اختيار شركت قرار می

 

 

 

 ماده شش: گزارش فروش:

 روز يکبار گزارشی از روند فروش م صوالت در اختيار شركت قرار دهد. 15نماينده موظف است هر 

 

 سفارش محصوالت: ماده هفت:

 نماينده موظف است سفارشات خود را حداقل از يو هفته قبل به شركت اعالم نمايد و تاييديه آن را دريافت كند.

 

 ماده هشت: تعهدات نماینده:

 شود كه در مدت زمان فعاليت برای شركت از انجام هرگونه فعاليتی با شركت های همکار خودداری نمايد.نماينده متعهد می

 

 اده نه: سایر شرایط:م

نماينده به هيچ وجه حق واگذاری امتياز نمايندگی خود را چه به شووکل جزئی و چه به صووورت كلی، ت ت هر عنوان بدون موافقت 
 .كتبی شركت به غير را نخواهد داشت

 

 ماده ده: حل اختالف:

نگردد، به مراجع و م اك. قضووايی اسووتان البرز  در صووورتی كه بين طرفين اختالفی بروز نمايد و با مذاكرات دوسووتانه حل و فصوول 
 مراجعه خواهد شد.



 

 ماده یازده: فسخ قرارداد:

 گردد:اين قرارداد در مدت يو سا  در موارد زير توسط طرفين بنا به مورد فسخ می

م نمايد و نماينده وووو در صورتی كه نماينده از پرداخت وجوه سفارش خودداری نمايد شركت حق دارد نسبت به فسخ قرارداد اقدا1
 بايستی خسارت احتمالی وارده به شركت را جبران نمايد.

 و در صورتی كه نماينده عدم تمايل خود به ادامه همکاری را كتباً به شركت اعالم و اين امر مورد موافقت شركت قرارگيرد.2

 فسخ يکطرفه قرارداد را خواهد داشت. و در صورتی كه نماينده از هر يو از مواد و شرايط قرارداد تخلف نمايد شركت حق3

 

 :ماده دوازده: تعهدات نماینده

ست و نماينده  .1 ستانی ا شركت به عهده نماينده ا صو  در منطقه ، پس از تاييد  ست های بازاريابی و فروش م  سيا كليه 
 . استانی موظف است كه توسعه فروش كاال را در مناطق تعيين شده م قق سازد

پيگيری و نظارت برچرخه كامل فروش ،بازاريابی ،مشاوره فنی،عقد قرارداد، اخذ سفارش،ت ويل كاال ازسوی ديگر مسئوليت  .2
در استان بر عهده نماينده  ( ،نصب ص يح كاال ،تسويه حساب و اخذ رضايت نامه كتبی از كارفرما مبنی بر )حسن انجام كار

 .ميباشد

چون صداقت و درستکاری ، قدرت بازاريابی مناسب ، توانايی مالی ،  نماينده متعهد می گردد با در نظر گرفتن پارامترهايی .3
سخه ازقرارداد اعطای عامليت را به  ستان اقدام نمايد و يو ن سبت به جذب عامليت های فروش در ا توان مديريت و اجرا ن

 . دفتر مركزی شركت ارسا  نمايد
ود می گردد از عرضه كاال در خارج از م دو- .4 و و و وده متعه و ده نمايندگی مشخص شده در قرارداد خودداری نمايد  ) نماين

 . )مگر با توافق با نماينده استان مربوطه و شركت
بجز در مواردی كه شركت تاييد نموده باشد ،نماينده استانی مجاز نيست كه از طرف شركت قرارداد منعقد و يا اينکه به هر  .5

غير اينصورت مسئوليت عدم رعايت اين بند متوجه نماينده خواهد ن وی شركت را در قبا  اشخاص ثالث متعهد نمايد . در 
 سفارشاتی از مشتريان را برای شركت اخذ می نمايد كه شركت آن را تاييد نمايد. "بود. نماينده صرفا

شامل نام عامل ، آ .6 شركت اعالم گردد . اين اطالعات  سوی نماينده به  درس اطالعات عامليت فروش بايد در پايان هر ماه از 
، تلفن ، ميزان فروش ، ميزان اخذ سفارش ، ن وه پرداخت ،نام و مشخصات مشتريووووووووووووان خريدار از عامل فروش می 

 . باشووووود
شرايط مندرج در قرارداد معرفی نمايد .عدم معرفی ص يح  .7 نماينده بايد در مذاكره با مشتريان ،كاالها را دقيقا طبق مفاد و 

 .ن بر عهده نماينده می باشدو ضرر و زيان های ناشی از آ
سفارش قطعی را حداكثر طی  50نماينده متعهد می گردد  .8 صد از مبلغ هر  سفارش  48%پنجاه در ساعت از تاريخ پذيرش 

به حسوواب شووركت واريز و باقيمانده مبلغ هر فاكتور را حداكثر تا يکروز پس از ارسووا  بار واريز نموده و فيش واريزی را به 
 .شركت فاكس نمايد

نماينوووووووووده موظف است پيش از عقد قرارداد با عاملين خود و يا هر شخص حقيقی و حقوقی ، پيش نويس قرارداد را به  .9
 شركت ارسا  نمايد و پس از تاييد شركت رونوشت نهايی را نيز به شركت گسيل دارد.

شركت در تمام مدت قرارداد ، اقدام به توزيع .10 شتن مجوز كتبی  و يا قبو  نمايندگی كاالهايی بنمايد  نماينده نبايد بدون دا
 كه كاال موضوع قرارداد رقابت داشته باشد.

نماينده متعهد به كما  همکاری در انجام بازديد كارشناسان فنی و فروش شركت از امکانات و همچنين پروژه های درحا   .11
 . انجام استان می باشد



 شهرستان به نمايندگی از شركت پيگيری مبادرات دفتر مركزی با ارگان ها و سازمان های  .12

 
 ماده سيزده : تعهدات شركت :

 .شركت خود را موظف به معرفی مناسب م صو  با استفاده از روش های گوناگون تبليغاتی و بازاريابی ميداند .1
بازاريابی و فروش در حوزه فعاليت نماينده تنها از طريق خود نماينده و يا عاملين زير مجموعه نماينده صوووورت  .2

 ی پذيرد.م
ساعت نماينده را از رد يا قبو  سفارشات ارائه شده مطلع نمايد مگر در موارد خاصی كه  48شركت بايد ظرف  .3

 . از مقررات معمولی فروش تبعيت ننمايد يا اينکه نياز به ت قيق خاص به تشخيص شركت را داشته باشد
 برگزاری جلسات آموزشی و سمينارات دوره ای جهت ارتقا سطح علمی و عملی نمايندگان فروش  .4

شركت خود را موظف می داند ضمن پذيرش قطعاتی كه دارای مشکل فنی باشند ، در اسرع وقت نسبت به رفع  .5
 مشکل و يا تعويض آن اقدام نمايد.

از سوووی نماينده معرفی ميگردد می داند ، البته  نفره كه 2شووركت خود را موظف به آموزش حداكثر يو گروه  .6
 . هزينه اياب و ذهاب و اقامت مدرس بعهده نماينده خواهد بود

 تاكيد بسيار بر جلب رضايت نمايندگان و انجام خواسته های ب ق آن ها  .7

 مايندگان پاسخگويی صادقانه ، وقت شناسی ، تعهد و دقت در ارايه خدمات مطلوب و صريح توام با احترام به ن .8

 ارايه و مشاوره و راه حل های متفاوت جهت ارتقا سطح عملکرد نمايندگان و عامالن فروش  .9

 پيگيری انطباق رفتار مديران ارشد با تعدات و منشور رفتاری  .10

 

 

 تمديد قرارداد:ماده چهارده 

كه شركت آنرا تعيين می كند ، قرارداد  از پايان مدت قرارداد و درصورت ت قق كف فروش از سوی نماينده و عملکرد مثبت نماينده
شته و به  ضايت از نماينده ، نماينده حق هيچگونه اعتراض ، ادعا ، عذر و بهانه ندا صورت عدم ر سا  تمديد ميگردد در  به مدت يک

 .تعقيب است كار خود پايان دهد و هر گونه ادعا از طرف ايشان به هر مرجع و مقام ، باطل و با  اثر تلقی گرديده و غير قابل

 

ضاء كليه  ست كه پس از ام سخه تنظيم گردیده كه هر دو در حكم واحد ا صفحه و در دو ن این قرارداد در چهارده ماده و در چهار 
 باشد.االجرا میصفحات آن توسط طرفين الزم

 

   

 امضای  شركت:                                                            امضای نماينده : 

 

 

 



 


