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سیک شرکت نانو عایق پار سیک فیما بین  شرکت /  قرارداد اعطای نمایندگی فروش محصوالت پار   آقای ............................ /خانم و 

شماره ملی ستی:  .................................................................................. :به آدرس ................................ : به   :شماره تماسبه  ....................................کد پ

فروش محصوالت تولیدی که از این پس نماینده نامیده می شود در خصوص مشارکت تجاری ، جهت ..............................................

 .شرکت پارسیک با شرایط زیر منعقد می نماید

 :امنطقه و کاال ه -1

فروش تجاری خود به منظور توسعه فروش کاالهای مندرج در ( به سمت نماینده نموده استکه قبول سمت )، نماینده فروش را شرکت

 نماید.منصوب می  استان / شهر .........................این قرار داد در 

 :حسن نیت و رفتار عادالنه -2

 طرفین در اجرای تعهدات خویش به موجب این موافقت نامه بر مبنای حسن نیت و رفتار عادالنه عمل خواهد نمود. -

مقررات این موافقتنامه و هر گونه اظهاری که توسطط طرفین در ارتبا  روابط نمایندگی به عمل می آید بر مبنای حسطن نیت  -

 تفسیر می شود.

 :وظایف نماینده فروش   -3

نماینده فروش موافقت می نماید که بهترین سططعی خود را در جهت توسططعه فروش کاال ها در منطقه طبق دسططتورالعمل های  -

 منطقی شرکت پارسیک بکار گرفتند و با جدیت به عنوان یک تاجر مسئول منافع شرکت را مورد حمایت قرار دهد.

 :وظایف شرکت تامین کننده  -4

 موظف است در اسرع وقت نسبت به ارسال کلیه سفارشات نماینده اقدام نماید.شرکت  -

 شرکت باید بدون تاخیر نماینده را از رد یا قبولی خود در مورد سفارشات که توسط نامبرده به وی ارائه شده مطلع نماید. -

 :سازماندهی تبلیغات و نمایشگاهها  -5

 نمایند.ر مورد انجام تبلیغات در منطقه بصورت مشترک توافق طرفین می توانند د -

شد )محتویات تبلیغ  - سیده با شرکت ر سب، چاپ ژورنالا هراباید به اطالع  سایت، چاپ کاتالوگ، برچ ساخت فیلم و ندازی   ،

 تیزرو...(

 :آگاه نگه داشتن شرکت  -6

سعی کا - شرکت در مورنماینده باید  شتن  شرایط بازار و میهای خودد فعالیت فی در آگاه نگه دا رقابت را در داخل منطقه زان ، 

 بنماید.

 :مسئولیت های مالی  -7

 نماینده موظف است کلیه مطالباتی که بابت خرید محصول به شرکت پرداخت کرده است را به موقع وصول نماید. -
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ماه، نماینده مورد  1ثر ت حداکنشدن مطالبات مالی شرکت تسویه نماینده مورد نظر بعد از تاریخ چک به مد در صورت وصول -

 نمایندگی خواهد شد. امتیاز دنظر فاق

 :شکایات مشتریان  -8

شخص نماینده  - شتریان که از کاال ها و  شکایات و یا اظهار عقیده ای که از م صله از هرگونه  شرکت را بالفا نماینده فروش باید 

 دریافت می نماید آگاه نماید.

 :محصوالت تعهدات فروش -9

 نباید کاالیی مشابه به کاال هایی که در این قرارداد ذکر شده بفروش برساند.نماینده  -

در غیر این صططورت اگر مشططاهده شططود نماینده آن شططهر/اسططتان، با کاالی مشططابه و رقیب به فعالیت و کار نموده فاقد امتیاز  -
 نمایندگی خواهد شد.

 :رایط اخذ نمایندگی استانی و شهریش -10

 .تن باشد 4ده باید ماینانحصاری استانی حداقل خرید نبرای اخذ نمایندگی  -

 .تن باشد 1برای اخذ نمایندگی شهری حداقل خرید نماینده باید  -

داد بین شرکت و نماینده منعقد گردد شرکت به هیچ شهری کند و قرار در صورتی که نماینده در خواست نمایندگی استانی و -

کرد، و هر شططخص یا شططرکتی که برای خرید با واحد فروش و بازرگانی شططرکت منطقه فروش و فعالیتی نخواهد عنوان در آن 

 تماس بگیرند به نماینده آن شهر/استان معرفی خواهد شد.

برای نمایندگان اسططتان که پوشططش کل اسططتان خود را در دسططت دارند فقط جذب نماینده زیر مجموعه و تایید صططالحیت، به  -

ر شخص معرفی شده از طرف نماینده استان  دارای شرایط کاری و مسئولیت پذیری عهده واحد بازرگانی شرکت می باشد، مگ

 ایط اعطای نمایندگی شرکت را داشته باشد.در قبال دریافت شر

 :ارسال محصول  -11      

استان برای نماینده آن باراستان به طور کامال رایگان می باشد که شرکت به ازای هزینه کرایه  انارسال محصول برای نمایندگ -

 محصول ارسال می کند.

 فعالیت / عدم فعایت نماینده:  -12     

ستان مورد نظر در مدت  - شهر/ ا صورتی که نماینده  صوالت خریدا 6در  ساند بهماه نتواند مح شرکت را بفروش بر شده از   ری 
( به عهده شخص نماینده می کرایهیه هزینه های انجام شده اعم از )تبلیغات، صالحدید شرکت لغو امتیاز نمایندگی شده و کل

 .ال نماینده مورد نظر نخواهد داشتباشد و شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قب
 

صورت لغو امتیاز نمایندگی به هیچ عنوان ق بارهای  توجه: - سالی به نماینده مورد نظر در  شرکت نمی ار ابل مرجوع کردن به 
 مبلغ کل کسر خواهد شد. از %30و همچنین در صورت فسخ قرار داد قبل از ارسال بار  باشد

 

 مهر و امضا نماینده                                  شرکت                          مهر و امضا

 


