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 قرار داد اخذ نمایندگی فروش

 
 : طرفین قرارداد1ماده 

 

 :تلفن ،301احد و ،27پالک  ،64آباد خیابان تهران، یوسفنشانی:  به 312475 ثبت شماره به نیکاتیساین قرارداد بین شرکت 

 ....به شماره................ت......................و شرک شودمی نامیده اول طرف بعد من که 09194479935و موبایل  02188614889

..... به ................................. یلم شماره به . ............فرزند ....... .................................. خانم/ثبت................ به مدیریت عاملی آقای

 شرکت دیرهم هیئت عضو و عامل یردم....... ...................... مورخه  ......موجب آگهی روزنامه رسمی شماره .......................... .......

آگهی  کپی آخرین)فتو .ر را دارداد تعهدآواسن کلیه امضاء حق ،شرکت اساسنامه .................... ............ماده براساس و باشدمی

مه و شناسنا توکپیو دارندگان حق امضاء باشد، و همچنین فعامل  روزنامه رسمی و اساسنامه که مبین هویت شرکت و مدیر

که از  ..................................................................................... ( به نشانیقرارداد خواهد شد (1)حق امضا ضمیمه دۀدارنکارت ملی 

 .شودمی منعقد ذیل مفاد و شرایط با مطابق یگرد طرف از ،شودمی نامیده  این پس طرف دوم )نماینده فروش(

ه ارداد نوشتر این قردهرگونه اخطار، درخواست و مکاتبه در خصوص مفاد این قرارداد باید کتباً به نشانی طرفین که  -1 تبصره

له د بالفاصیبایست محل جداین محل تغییر کند می که صورتی. در شودشود ارسال ونی آنان محسوب میشده و اقامتگاه قان

بالغ ابق وی، انونی سکتباً به طرف دیگر اطالع داده شود و در صورت تخلف، ارسال اخطار، درخواست یا مکاتبه به اقامتگاه قا

 باشدمیقرارداد ( 1)ۀضمیمنامه طرف دوم شناس و ملی کارت اصل برابر کپی همچنین  شده تلقی خواهد شد،
 

 : موضوع قرارداد2ماده 
 .باشدمی دهشعیین ت جغرافیایی در حوزه برند تجاری نیکاتیسبا  و پخش طبق نرخ اعالمی طرف اول قرار داد بازار یابی و فروش

 

 اسناد و مدارک منضم به قرارداد: 3ماده 
 باشد.داد شامل اسناد و مدارک زیر است که جزء الینفک قرارداد میاین قرار

 (2)ضمیمه  – مدارک مربوط به شرکت پخش ) اساسنامه و آگهی رسمی( (1-1

 (3)ضمیمه  – ها و غیره(صات توافق شده ) شامل آدرس انبارها، لیست حسابیست مشخل (2-3

 (4ضمیمه ) - مشخصات آدرس و تلفن تماس مراهههبهنماینده  هایهفروشگالیست آدرس  (3-3

 (5)ضمیمه  – ضمانت نماینده (4-3

 (6)ضمیمه  – لیست قیمت و مشخصات کاالهای موضوع قرارداد (3-5
 

 : شرایط نمایندگی4ماده
 (7)ضمیمه  – اخالقی شرکتفرم تعهدنامه نظام نامه کیفی و  تکمیل -1

 (8)ضمیمه  – ادتزام نمایندگی ذکر شده در قراردهای شناسایی و وجه التکمیل فرم -2
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وش رفو یا  ........... تعدادکارتن( /ظرف مدت)حد طبق موضوع قرارداد ...... وا..........خرید حداقل ... -3

 ند براساس ب دگیاینظرف مدت .......... ماه از تاریخ اعالم آمادگی جهت اخذ نم ریال........ ..........

 : مدت قرارداد5ماده 

 دتمهب ................ت اریخ ...............لغایاز ت  مدت این قرارداد پس از حصول شرایط نمایندگی توسط طرف دوم،

رت عدم صو در .است تمدید قابل قرارداد طرفین رضایت با قرارداد مدت اتمام از پس و دشومی منعقد ماه  ....

 .باشدرضایت طرفین قرارداد قابل فسخ می

 محدوده جغرافیایی موضوع قرارداد: 6ماده 

آن  ه رعایتبباشد و نماینده ملزم نماینده، در حوزه تعیین شده ...... میمحدوده جغرافیایی فعالیت  (6-1

 باشد.می

بود و  عهده طرف اول خواهدهتعیین میزان خسارت و نحوه جبران آن ب 1-6در صورت عدم رعایت بند  (6-2

ده ی نماینهاحل ضمانتخسارات وارده اقدام ننماید، شرکت از م دوم قرارداد نسبت به پرداختچنانچه طرف 

 را جبران خواهد کرد. خسارت

 : تعهدات7ماده 

نماید و طرف می شرکت اقدام به اخذ نمایندگی موازی در استان مورد نظر ها ) در صورت عدم تعهد به این بند. تعهدات طرفین

 (هباشد، نه نماینددوم تنها عاملیت فروش می

 طرف اول )تسهیالت نمایندگی فروش( تعهدات الف :

 .مایدن فروش بهطریق طرف دوم مبادرت  در حوزه منطقه طرف دوم تنها از شودمیمتعهد طرف اول  (1-الف-7

ی قرار وش در اختیار نمایندگپس از دریافت نمایندگی فروش، تسهیالت زیر جهت تسهیل امر فر (2-الف-7

 خواهد گرفت

 جهت محصوالت لیست و تبلیغاتی تراکت پوستر، و بروشور اتالوگ،کتبلیغات شرکت :  (1-2-الف-7

 .بهتر رسانیاطالع

رگزار داخلی در استان مربوطه با همکاری طرف اول توسط طرف دوم ب هایهنمایشگا برگزاری( 2-2-الف-7

 .خواهد شد

 .ت گستردهه تبلیغاب توجهبان شرکت به نزدیکترین نمایندگی رفی متقاضیان خرید محصوالت ایمع( 3-2-الف-7

 وشفر نماینده سفارش ارسال به نسبت کاری روز7 زمان مدت ظرفطرف اول مکلف است حداکثر  (3-الف-7

 .مایدن اقدام  (آن استان باربری محل درتا پس از دریافت وجه محصول، به مرکز استان مورد نمایندگی )
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باشد ه نماینده میکارتن برعهد 15های کمتر از ی مبدا تا باربری مقصد برای خریدانتقال کاال از باربر (4-الف-7

 باشد.کارتن از مبدا تا باربری مقصد برعهده شرکت می 15و بیشتر از سفارش تعداد 

 باشد.مسئولیت اصالت محصول بر عهده شرکت می( 5-الف-7

وع وی مرج ظف است پس از پایان قرارداد کلیه مدارک و اوراق بهادار طرف دوم را بهطرف اول مو( 6-الف-7

 .نماید

 . دشومینقرار داد هر گونه تغییر در مدیریت شرکت باعث سلب نمایندگی در مدت زمان مندرج در ( 7-الف-7

 پرداختازبهنگام ا مجاز است ت ، شرکتدشوبیشتر اینده از ضمانت نامه او در صورتی که بدهی نم (8-الف-7

نده نمای دیون و کاهش بدهی نماینده و رسیدن به مقدار زیر حد ضمانت، از صدور فاکتور و تحویل بار به

ی و طور کلهخودداری نمایدو هر گونه ضرر و زیان نماینده جهت نداشتن بار و از دست دادن بازار فروش ب

 .باشدمیخود نماینده  عهدههب یجزئ

نده، در سطح دانش و فروش در محدوده نمای ارتقا منظورهبخود را ل قرارداد همه تالش طرف او (9-الف-7

 .نمایدمیانجام خصوص تبلیغات و ارائه تسهیالت 

 ینه هر گونهو یا هز استانی هایهنمایشگاحضور در منظور به قرارداد: اخذ مجوز رسمی از طرف اول (2)ه تبصر

 باشد.تبلیغات الزامی می

م جمله عد را به هر دلیلی از طرف دوم قرارداد شود که کاالی برگشتی ازمتعهد می کنندهتأمین( 10-الف-7

صورت  ل و درقبو ماه یک مدتهبنماینده فروش و ... با توجه به تاریخ تولید و سری ساخت از زمان تحویل به 

 مدت زمان ذکر شده دریافت نکند. گذشت

 دوم طرف عهداتت( ب-7

ه واردی کمحق و مجاز نیست که به نام و به وکالت از طرف اول اقدامی انجام دهد مگر مطرف دوم  (1-ب-7

 اختیار به او تفویض شده باشد این طور صریحبه و قبالً

ن نحوی مدیریت کند که تاریخ مصرف آهنوع پخش و فروش ب کاالها را درطرف دوم مکلف است  (2-ب-7

ف ر عهده طرروش بری مربوطه، مسئولیت بار از لحاظ فیزیکی و ... تا فهمچنین پس از تحویل بار از بارب .نگذرد

 .خواهد کردنقبول طرف اول مرجویی  و باشدمیدوم 

 ادی و، منافع، و حقوق مسیاستکرد تا خواهدکوشش خود را  طرف دوم مکلف است که تمامی سعی و (3-ب-7

ر د تغییر دیا ایجا و گذاریقیمتبه اول اقدام  ند با نظر طرفتوادارد و تنها می محفوظرا اول معنوی طرف 

 محصول نماید بازاریابی هایاستراتژی

ه ه را ببایست کلیه اسناد و مدارک مبادله شددر صورت فسخ قرارداد و قطع همکاری، طرف دوم می (4-ب-7

 .طرف اول عودت نماید
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فیف العاده با تخوش به نحوی خاص از قبیل فروش فوقچنانچه نماینده فروش به دالیلی نیاز به فر (5-ب-7

حصوالت روش مویژه داشته باشد، بایستی مراتب را کتباً به شرکت اعالم و مجوز الزم را اخذ نماید. قیمت ف

 .شودمی اعالمطرف اول توسط نماینده فروش و با هماهنگی 

 ریدخ او از ماه همان طی که را ودخ مشتریان کلیه فهرستنماینده فروش موظف است در هرماه ( 6-ب-7

 .نماید اعالم نشانی و نام ذکر با را اندکرده

ج در که سقف محصول درخواستی نماینده فروش از میزان تضمین پیش پرداخت مندر صورتی در( 7-ب-7

 .دش ن خواهداین قرارداد بیشتر شود، شرایط فروش طبق توافق جداگانه و خارج از این قرارداد تعیی 3ماده 

ضوع در مو جغرافیایی تعیین شده ۀی نمایندگی به غیر و یا فروش در خارج از حوزطرف دوم حق اعطا (8-ب-7

 .از طرف اول کتبی ۀاجازکسب مگر با  ،قرارداد را ندارد

دیگر  هایشرکتفروش محصوالت مشابه با  رویدر طول مدت قرارداد  شودمیمتعهد طرف دوم ( 9-ب-7

 .نداشته باشدفعالیتی 

 اردادوم این قرکاال از طرف د مینتأمنطقی تمایل به  دلیلبه هر عاملیت فروشی بنا  ه یااگر فروشگا( 10-ب-7

و در  هد کردروی برای حل و فصل موضوعات پیش آمده اقدام خواباشد طرف اول با هماهنگی و میانهرا نداشته 

 تی آندرخواس، کاالی فروش مذکور  با طرف دوم قرارداد فروشگاه یا عاملیت م حل موضوع مابینصورت عد

 .خواهد کرد مینتأاول را طرف  یا عاملیت فروش فروشگاه

تعهد ماینده منیید طرف اول قرار داد برسد و  باید به تأنماینده قبالً توسط ایدورهتخفیف گونه هر (11-ب-7

تر و فروش برساند و فروش بااله بشود محصوالت شرکت را با توجه به مصوبه اعالم شده )به پیوست( می

ت ئولیونه مسگو هر  نماید داریخودیا تضییع حقوق طرف اول گردد، به از دست دادن بازار و  که منجر ترایینپ

رکت شن موضوع در صورت عدم رعایت ای .نماینده خواهد بود عهدههب هاقیمترعایت قانونی ناشی از عدم 

طرفه و با یک را دادقرارتکرار،  و در صورت دهکردریافت اصله را از نماینده ح هایزیانمجاز است تمام 

 .خود فسخ نماید دیدصالح

 تسویه برای هر سفارش و فاکتور مربوط به آن یک سند مالی از سمت نماینده صادر خواهد شد و( 12-ب-7

  .هفته، دو و یا بیشتر سفارش انجام شود( طول یک دراگر حتی )م نخواهد شد حساب تجمیعی انجا

و  ندن کاالهاتا از سالم ما برساند دادقراراول طرف رویت های خود را به ست انبارنماینده موظف ا( 13-ب-7

 شرایط نگهداری اطمینان حاصل شود.

 هد بود.ملزم به رعایت آن خواباشد و نماینده یتعیین نرخ جدید بر عهده طرف اول قرار داد م( 14-ب-7

 

 فروش شرایط -8ماده 
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الی دو مهای صادره و ضمائم آن مرجع روابط وی فروش و فاکتورقرارداد و الگ (6)هلیست قیمت ضمیم (8-1

 باشد.طرف می

  l.comnikatissorganic @ gmai  به نشانیصورت مکتوب از طریق سامانه سایت و یا ایمیل هسفارش نماینده ب (8-2

  ارسال می شود.

 :باشدفرایند فروش به شرح ذیل می( 3-8

 

 

 .دشویم انجام سامانه و یا از طریق ایمیل  ز طریقسفارش نماینده به صورت مکتوب ا( 8-3-1

 کندمیآن را به نماینده ارسال  فاکتورپیشسفارش  ییدتأاز طرف اول قرارداد پس ( 8-3-2

 .کندمیرا صادر  فاکتورپیشنماینده سند مالی مربوط به ( 8-3-3

رارداد ول قطرف ا و راننده کندمیطرف اول قرارداد برنامه ارسال محموله را ارسال ( 8-3-4

 .کندمیموقع تحویل بار دریافت  سند مالی فاکتور را

روز سند  طرف دوم موظف است فردای آن ،: در صورتی که محموله ارسالی توسط باربری ارسال شود(3) تبصره

 .مالی صادر شده را از طریق پست ارسال نماید

شت چک صادر شده به دلیل نبود و یا برگ شدهتعییندر مدت زمان در صورت عدم ارسال چک ( 4-8

ریق طه از موجودی، مرتبه اول به نماینده تذکر کتبی داده خواهد شد و نماینده موظف به پرداخت فوری وج

 که ورتیص. در کندفسخ  طرفهیکقرار داد را  تواندمیو در صورت تکرار تخلفات، شرکت  باشدمیشبکه شتاب 

 .باشدموظف به جبران خسارت می مایندهن شود،تخلف مذکور موجب خسارت به شرکت 

ت به ینده نسبطرف اول قرار داد خواهد بود و چنانچه نما عهدههبتعیین میزان خسارت و نحوه جبران آن ( 5-8

 د.خسارت را جبران خواهد کر نماینده هایمانتضاقدام ننماید، شرکت از محل  پرداخت خسارت وارده

 :دادقرارن ناد پرداخت مورد قبول طرفیاس( 6-8

 پرداخت نقدی به صندوقالف( -6-8

 واریز حواله بانکی به حساب طرف اول قرار داد ب(-6-8

 معرفی بالًقاز حسابی که  )صیاد، سیبا، سپهر...( فراگیر هایحسابسیستم چک بانکی نماینده فقط از  پ(-6-8

 .طرف اول قرارداد رسیده است و تایید شده و به رویت

 التزام و تضمین حسن انجام کار وجه - 9اده م
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 کناب نزد........................................ شماره به   ریال ........................   مقدار به  چک نماینده فروش یک فقره 

 پرداخت پیش تضمین یبرا …………………… ف اولرطوجه  در........................................  تاریخ به............................ 

  .نمود تحویل شرکت به قرارداد انجام حسن و قرارداد موضوع محصوالت

اول  اد به طرفدر ت قراسفته با مشخصات ثبت شده در پیوس............................ نماینده فروش مبلغ به ارزش 

 .میلیون تومان در ماه()برای سفارشات حداکثر سر جمع پنجاه اهدا خواهد کرد 

 شرایط حل اختالف -10ماده 

صورت  د و درحل خواهد ش لطرفینامرضیطریق داور در مرحله اول از  کلیه موارد اختالف ناشی از این قرارداد

 .عدم توافق طرفین، طبق قوانین جمهوری اسالمی ایران به دادگاه ذیصالح ارجاع داده خواهد شد

 

 فسخ قرارداد: -11ماده 

اید و یه نمی ما بین را تسوگام اعالم عدم همکاری هر یک از طرفین، نماینده باید کلیه تعهدات مالی فهن

 ه پس ازو یک ما میباشدمحفوظ اختیار شرکت تا پرداخت کامل دیون، در  نیز دوم قرار داد طرف هایضمانت

 د.گردمی تسویه حساب کامل، به صاحب آن مستردد 

 متمم قرارداد :

د متمم قراردا صورتهبکتبی و پس از امضای طرفین  صورتهبتجدید نظر در این قرارداد  هر گونه اصالح و

 و رعایت تمامی مفاد آن برای طرفین الزامی است. باشدمیقابل اجرا 

 

مدنی و سایر  قانون آیین دادرسی 455و  454قانون مدنی و مواد  10قرارداد به استناد ماده  این -12ماده 

تبار در تاریخ متحدالمتن و االع ۀدر دو نسخضمیمه و  8، تبصره 3، ماده 12سالمی ایران در مقررات جمهوری ا

 دش مبادله امضاء از پس و تنظیم           /    /  

 

 

 

 

 شهود :                 

 


