قرارداد واگذاری نمایندگی مجازفروش محصوالت کرداستون

این قرارداد درتاریخ  --------------فی مابین طرفین شرکت عقیق سنگ آبیدر به شماره ثبتی  344به نمایندگی آقای حامد رنجبر به
نشانی سنندج خیابان حسن آباد  -باالتر از بیمه رازی که منبعد شرکت نامیده میشود .از یک طرف و آقای - ------------------------
فرزند  --------------------با شماره شناسنامه  ----------------صادره از -------------وشماره همراه ------------------------
به عنوان نمایندگی فروش محصوالت از طرف دیگر طبق شرایط زیر منعقد می گرددوطرفین ملزم به اجرای کلیه مفاد آن می باشند.
ماده یک )موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارتست از توزیع وفروش محصوالت تولیدی شرکت (انواع سنگ های مصنوعی) باشرایط و قیمتهای که شرکت تعیین میکند و
ابالغ میکند طبق ضوابط شرکت.
ماده دو)مدت قراداد
مدت قرارداد از تاریخ امضاء قرارداد یک سال شمسی بوده و در پایان سال با در نظرگرفتن تبصره زیر دو طرف میتوانند به تمدید قرارداد اقدام
نماید.
تبصره :شرکت در مقاطع زمانی مختلف فعالیت نماینده را مورد بررسی و ارزیابی قرار میدهد درصورتیکه شرکت تشخیص دهد که فعالیت
نماینده قابل توجه وچشمگیر نبوده و یا ضرری به اعتبارشرکت وارد آمده قرارداد فسخ میگردد درغیر این صورت میتوان قرارداد را به مدت یک
سال دیگر تمدید کرد.
ماده سه )شرایط قرارداد
.1شرکت میتواند از طرق مختلف (مراجعه مستقیم ،مصاحبه ،مال حضه و برسی مدارک نماینده ) فعالیت نماینده را مورد برسی و ارزیابی
قراردهد.
.2تکمیل فرم نمایندگی و وجه التزام نمایندگی ذکر شده درفرم.
.4درصورتیکه یک فقره ازچک هایی که نماینده بابت خرید محصوالت به شرکت میدهد وصول وکارسازی نشود کلیه بدهیهای نمایند حال
تلقی میشود وشرکت میتواند ازمحل تظمینات نماینده چک شماره  ---------------------بانک ------------------بنام آقای--------
 --------------و یا از هر طریقی که صالح بداند مطالبات خود را وصول کند..3دراین قرارداد شخص نماینده مورد نظر است و علت اصلی قرارداد می باشد.
.5اقامتگاه قانونی طرفین همان است که درصدر قرارداد ذکرگردیده است وکلیه اوراق اداری و قضایی و نامه های ارسالی به نشانی های مذکور
ابالغ و قانونی محسوب می باشد مگر این که تغییرآدرس یک هفته قبل کتباً به اطالع طرف مقابل برسد .بدیهی است که تغییرآدرس نماینده با
اطالع قبلی و موافقت کتبی شرکت می باشد.
 .6واگذاری امتیاز این نمایندگی از طرف شرکت انحصاری نبوده و از این جهت برای نماینده ایجاد حقی نخواهد کرد و شرکت می تواند در
همان منطقه و یا مناطق دیگر شخص یا اشخاص دیگری را به عنوان نماینده قرار دهد و یا خود راسا اقدام نماید.
مکان اجرای این قرارداد با توجه به موقعیت مکانی معرفی شده از طرف نماینده مجاز واقع :
ماده چهار) تعهدات نماینده
 .1نماینده متعهد و ملزم است فقط نمایندگی شرکت را در امر فروش محصوالت طبق ضوابط و شرایط شرکت و رعایت مفاد این قرارداد انجام

دهد و تحت هیچ شرایطی حق مبادرت به انجام اموری که به نحوی سوء استفاده از عنوان نمایندگی میباشد را ندارد .این امور بدون قید
حصرعبارتند از استفاده از هرعنوانی که موجب وارد آمدن خسارت به شرکت گردد،ایجاد هرگونه تعهد والتزام و دریافت وجه یا وجوهی به نام
شرکت از خریدار بدون موافقت قبلی باشرکت،سوء استفاده از نام و عالیم شرکت که دراین صورت شخصاً مسئول پیامدهای قانونی و جبران
خسارت وارد آمده به شرکت و اشخاص ثالث می باشد.
.2نماینده موظف است که شرکت را درجریان وضعیت بازار منطقه فعالیت خود قراردهد.
.4قیمت فروش محصوالت با هماهنگی شرکت تعیین میشود.
تبصره:چنانچه نماینده فروش به دالیلی نیاز به فروش به نحوی خاص از قبیل فروش فوق العاده با تخفیف ویژه داشته باشد بایستی مراتب را
کتباً به شرکت اعالم و موافقت شرکت را اخذکند.
.3نماینده متعهد می گردد بعد از  5ماه از تاریخ قرارداد حداقل ماهیانه  344مترمربع از محصوالت شرکت را به فروش برساند.
.5نماینده موظف است که موجبات حضور خود شرکت را در نمایشگاه های حوزه فعالیت خود رافراهم نمایند .
.6نماینده موظف است که درمنطقه فعالیت خود برای فروش انواع محصوالت تولیدی با اطالع قبلی به شرکت تبلیغات مناسب نماید.
.7نماینده متعهد میگردد کلیه اطالعات این قرارداد را محرمانه تلقی نموده و فقط در راستای اجرای قرارداد مورد استفاده قراردهد.
.8درصورت فروش اقساطی شرکت نماینده متعهد است که نسبت به صالحیت خریدار و ضامن وی برسی نموده و ازفروش محصول به شخص
یااشخاصی که توان مالی کافی برای خرید محصوالت را ندارند بپرهیزد.
.9نماینده متعهد می گردد که درمدت اجرای این قرارداد مجاز نیست که نسبت به تولید یا فروش محصوالتی که با محصوالت تولیدی شرکت
عقیق سنگ آبیدر رقابت دارند اقدام نماید .اما درمورد کاالهایی دیگر که رقیب شرکت نبوده اقدام نماید به شرط آنکه شرکت را از اقدام خود
آگاه سازد.
.14نماینده حق ورود به سالن تولید را ندارد مگر با تایید و صالح دید مدیریت کارخانه.
.11نماینده متعهد می گردد نرخ مصوب محصوالت شرکت عقیق سنگ آبیدر را در محل فروش در معرض دید مشتریان نصب نماید.
ماده پنج)تعهدات شرکت
.1شرکت به ازای فروش محصوالت حق العمل مناسبی ( 14تا  15درصد) زیر قیمت عمده فروشی محصوالت در نظر گرفته که پس
ازکسرکسورات قانونی به نماینده پرداخت می گردد.
.2شرکت کلیه نمونه محصوالت تولیدی خود را جهت معرفی با اخذ هزینه تولید محصوالت در محل کارخانه تحویل نماینده بدهد (هزینه حمل
ونقل محصوالت برعهده نماینده می باشد).
.4شرکت لیست قیمت جدید محصوالت را در زمان مناسب در اختیار نماینده قراردهد.
ماده شش)محل تحویل محصوالت
محصوالت درمحل کارخانه به نشانی کردستان –دیواندره-کیلومتر4جاده سنندج جنب شرکت میالدبار طی بارنامه صادره و برگ خروجی که به
امضای نماینده شرکت می رسد به نماینده تحویل داده میشود .شرکت هیچگونه تعهدی درمورد محموله خریداری شده ندارد .هزینه بارگیری

برعهده شرکت ولی هزینه حمل وتخلیه برعهده خریدارمی باشد و درصورت بروز عیب و نقص ناشی ازحمل شرکت هیچگونه مسولیتی ندارد.
ماده هفت)نمایندگی انحصاری
پس ازگدشت حداقل یک سال از نمایندگی فروش ،نماینده میتواند به صورت کتبی درخواست نمایندگی انحصاری در منطقه جغرافیایی کندکه
درصورت صالح دید شرکت و با در نظرگرفتن موارد زیر امکان پذیراست.
.1نماینده بایستی طی یک سال منتهی به درخواست حداقل میزان فروش تعیین شده از طرف شرکت را کسب کرده باشد.
.2نماینده باید شرایط مطلوب از نظر شرکت را اعم از پرسنل ،توان تبلیغاتی و سایر شرایط الزم برای فروش را دارا باشد.
ماده هشت)فسخ قرارداد
درصورت رعایت نکردن هریک از مفاد قرارداد از سوی نماینده شرکت باتوجه به ماده چهار این قرارداد حق فسخ قرارداد را
خواهد داشت و نماینده دراین صورت حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت لکن درصورتیکه که نماینده خواهان فسخ قرارداد باشد بایستی
حداقل یک ماه قبل کتباً به شرکت عدم همکاری خود را بیان کند و درصورتیکه فسخ قرارداد توسط نماینده به شرکت لطمه ی وارد شود پس
از انقضای این مدت و تسویه حساب با شرکت میتواند اقدام به فسخ قرارداد نماید.
تبصره:هرگاه در اثر عوامل غیرمترقبه از قبیل فوت ،ممنوعیت از معامالت،بازداشت و یا محکومیت کیفری که نماینده از اجرای مفاد این قرارداد
ممنوع گردد شرکت مجازاست قرارداد وی رافسخ کند دراین صورت فسخ قرارداد مسقط تعهدات مربوط به دوران نمایندگی نبوده شرکت
میتواند با قائم مقام نماینده یا هرکسی که تشخیص بدهد قرارداد نمایندگی منعقد گردانند.
تبصره:نماینده بعد از فسخ قرارداد ظرف یک هفته کلیه عالیم ،سربرگ و ...شرکت را تحویل دهد.
تبصره :درصورت نارضایتی مشتریان از نماینده وعدم رعایت اصول مشتری مداری از سوی نماینده شرکت حق فسخ قرارداد را دارد.
ماده نه)جبران خسارات
در صورت تخلف نماینده از هریک از مفاد این قرارداد و نیز تعهدات نمایندگی،شرکت می تواند کلیه خسارات وارد آمده به خود را از محل
تضمینات نماینده وصول و برداشت نماید و در صورت عدم کفایت تضمینات شرکت می تواند از طرق
قانونی نسبت به وصول مطالبات وخسارت وارد آمده اقدام نماید و نماینده در این راستا حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
ماده ده)روش حل اختالفات
در صورت بروز هرگونه اختالف احتمالی در تفسیر یا اجرای قرارداد ابتدا مورد اختالف از طریق مذاکرات مستقیم بین طرفین حل و فصل
خواهد شد و در صورت عدم توافق طرفین میتوانند از طریق مراجع قضایی موضوع اختالف را حل و فصل نمایند.
ماده یازده) تعداد موارد ونسخ قرارداد
این قرارداد در دو نسخه باحکم واحد تنظیم و امضاء بین دو طرفین قرارداد مبادله گردید و بعد از امضاء الزم االجرا می باشد.

نمایندگی فروش

شرکت عقیق سنگ آبیدر

