
 

 

  قرارداد فروش نقدی 

 تاریخ قرارداد: شماره قرارداد: کد مشتری: کد فروش:

    

 

 (طرفین قرارداد:1ماده

شود و متقاضی با مشخصات و نشانی مندرج در که از این پس به اختصار شرکت نامیده می 1این قرارداد فی ما بین فروشنده با مشخصات مندرج در جدول  

 شود، به شرح مواد آتی منعقد گردید.که به اختصار خریدار نامیده می 2جدول 

 

 : مشخصات فروشنده1جدول 

  اقتصادی: کد  شناسه ملی:  نام شرکت:

  کدپستی:  آدرس:

 Info@pilsanco.com ایمیل: www.pilsanco.com وب سایت:  تلفن:

 

 : مشخصات خریدار2جدول

 اشخاص حقیقی:

  نام پدر:  نام خانوادگی:  نام:

  تاریخ تولد:  کد ملی:  ش.ش:

  تلفن ثابت:  پیش شماره:  صادره:

  تلفن همراه:  شماره شبا:  کدثنا

  فرعی:خیابان  خیابان اصلی:  شهر: استان: آدرس:

  کدپستی:  طبقه:  پالک:  کوچه:

 اشخاص حقوقی:

  کد اقتصادی:  شناسه ملی:  نام شرکت

  شماره ثبت  نام و سمت صاحبین امضا:

  ایمیل:  شماره شبا:  کدثنا:

  تلفن همراه:  تلفن ثابت:  شماره:پیش

  فرعی:خیابان  خیابان اصلی:  شهر: استان: آدرس:

  کدپستی:  طبقه:  پالک:  کوچه:

 

بایسووت فوورت موودت حووداکتر یووي هفتووه نشووانی جدیوود خووود را کتبووا  بووه طوورت مقابوول اعووالم صووورت تيییوور نشووانی، هریووي از طوورفین مووی - 1بنددد 

 گردد.گرفته باشد قانونی تلقی میای که پیش از اعالم نشانی جدید به نشانی سابق صورت نماید. بدیهی است هرگونه مكاتبه



قانون مدنی، طرفین محل اجرای تعهدات حاصل از این قرارداد و همچنین طرح و پیگیری کلیه اختالفات  1010با استفاده از اختیارات مقرر در ماده  - 2بند 

 کیلومتر بعد از پل هوایی کردان ، تعیین نمودند. 5قزوین،  -رجو دعاوی ناشی از آن و همچنین ابالغ اوراق قضائی را محل اقامتگاه شرکت واقع در بزرگراه ک

 

 موضوع قرارداد:  (2ماده

 .قرارداد 3مشخصات مندرج در ماده  دستگاه از محصول با ----عبارت است از فروش تعداد 

 

 مشخصات محصول: (3ماده

. 

 مبلغ قرارداد: (4ماده

 پایه واحد   قیمت

 )ریال(

 تخفیف 

 )ریال(

 مالیات و عوارض 

 )ریال(

هزینه شماره گذاری 

 )ریال(

 ثالثشخص بیمه 

 )ریال(

 قیمت کل واحد

 )ریال( 

      

 مبلغ کل پایه

 )ریال(

 مبلغ کل تخفیف

 )ریال(

مبلغ کل مالیات و 

 عوارض )ریال(

گذاری مبلغ کل شماره

 )ریال(

 مبلغ کل بیمه

 شخص ثالث

 )ریال(

 مبلغ کل قرارداد

 )ریال( 

      

 

 

 

باشد فلذا شده از سوی دولت در زمان تحویل بر عهده خریدار میگذاری، بیمه، عوارض دولتی و ... برابر آخرین وضعیت اعالمهای شمارهکلیه هزینه - 1تبصره 

ضوابط مؤثر در تعهدات مالیات بر ارزش افزوده، بیمه )شخص ثالث و بدنه( و سایر  نوسانات ارز،گذاری،های شمارهکه بر اساس تصمیمات دولت، هزینهدرصورتی

 رنگ و جنس تودوزی رنگ خودرو مدل)سال( شرح محصول کد محصول

     

     

 بیمه شخص ثالث میزان مالكیت  )تناژ/ نفر( نوع پالک سایز رینگ رینگ نوع

 دارد/ندارد دانگ  شخصی/عمومی/دولتی  

نوع وحجم 

 موتور
  تجهیزات استاندارد: نوع گیربكس

  تجهیزات آپشن:  



که بر اساس درخواست خریدار باشد و همچنین درصورتیالتفاوت اعالمی از سوی شرکت بر عهده خریدار میشرکت از طرت دولت و ... تيییر یابد، پرداخت مابه

در غیر این صورت مفاد ماده جاری خواهد دار می باشد.های مربوطه بر عهده خریو یا بر اثر الزامات قانونی اقالم اضافی بر روی خودرو نصب شود پرداخت هزینه

 بود.

 خسارت تأخیر درتحویل سود مشارکت سود انصرات 

   

 

 شرایط ونحوه پرداخت: (5ماده

 – 1بند 

 

 

 

 

 

موعد تعیین شده پرداخت نشود، خریدار باید تمام وجوه اعالمی را در مواعد تعیین شده پرداخت نماید و در صورتی که هر یي از وجوه اعالمی در  - 2بند 

خواهد بود.بدیهی است در این صورت هیچ گونه تعهدی این قرارداد   10از ماده  2و قرارداد مشمول بند   هیچ گونه تعهدی برای شرکت ایجاد نخواهد شد

 متوجه شرکت نخواهد شد.

داللت بر اطالع خریدار از مفاد بخشنامه فروش/فرم اعالم قیمت حساب شرکت، ه واریز مبلغ این قرارداد بر اساس ضوابط ذکر شده و در مهلت مقرر ب - 3بند 

 شرکت دارد.

 

پرداخت هرگونه وجه به عامل بابت تحویل مدارک و مستندات نظیر سند و فاکتور فروش، گارانتی، بیمه، تحویل و نصب پالک انتظامی و سرویس  - 4بند 

 ممنوع میباشد و در صورت پرداخت، هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت نخواهد بود. (9ماده از  4بند )به جز بازرسی قبل از تحویل خودرو 

 

 شرط تنفیذ: (6ماده 

این سند به عنووان درخواسوت خریود خوودرو بوه صوورت فوروش نقودی محسووب شوده و صورفا پوس از ارسوال مودارک، تاییود وصوول وجوه خوودرو بوه 

حسوواب شوورکت توسووط شوورکت و انجووام سووایر موووارد ذکوور شووده در بخشوونامه فروش/فوورم اعووالم قیمووت مربوووا بووه آن و همچنووین تكمیوول قوورارداد و 

آن در  ر عاملیت/شوورکت و ممهووور شوودن مهوور و امضووای عاملیت/شوورکت )کووه بووه معنووای کنتوورل منوودرجات امضووای آن توسووط خریوودار در حضووو

سیسووتم مووی باشوود(به عنوووان قوورارداد منعقوود شووده تلقووی و در حوودود ذکوور شووده در آن دارای اعتبووار خواهوود بووود.در صووورت عوودم انجووام و یووا عوودم 

ایون سوند فاقود هور گونوه  ارزش و اعتبوار بوه هموین علوت بوین طورفین ایجواد نشوده و  رعایت هر یي از مووارد فووق، راب وه قوراردادی معتبور فوی موا

 قانونی بوده و باطل و بال اثر است و هیچ گونه تعهد و مسئولیتی  برای شرکت ایجاد نخواهد شد. 

 

 زمان تحویل: ( 7ماده

 می باشد.  ----سال  ----ماه  ----هفته  محصول  زمان تحویل

 

بوه دلیول  در صوورتی کوه را بورآورده نمووده باشود. دادزمان تحویول فووق درصوورتی معتبور اسوت کوه خریودار کلیوه مفواد منودرج در قورار  - 1 تبصره

 ماه معلق نماید.3را تا  مبیعشرکت مختار خواهد بود تحویل  فسخ نشود، قرارداد  تعهدات خریدارهر یي از عدم انجام 



 

 روز های پنج شنبه و جمعه و تع یالت رسمی کشور شامل روزهای کاری نمی باشند.  - 2 تبصره

 

 مکان تحویل: (8ماده

 اداره تحویل شرکت می باشد.-پنج کیلومتر بعد از پل کردان-اتوبان کرج به قزوین -محل تحویل خودرو های موضوع قرارداد واقع در استان البرز

 

 شرایط اختصاصی قرارداد: (9ماده

در زموان  ینوه هواهزدر صوورت افوزایش قیموت ق عوی موی باشود ولوی بودون احتسواب هزینوه هوای قوانونی قیمت پایه کاالی موضووع قورارداد  - 1بند 

 تحویوول نسووبت بووه زمووان عقوود قوورارداد بووه دالیلووی خووارج از اراده شوورکت از جملووه افووزایش نوور  ارز، افووزایش تعرفووه گمرکووی، افووزایش هزینووه شووماره

تفاوت آن بوور الشووده از سوووی دول خووارجی و ... خریوودار ملووزم بووه پرداخووت مابووههووای وضعدیووون دولتووی، تصوومیمات دولووت ایووران، یووا تحریمگووذاری و 

در چنانچووه  عوودم توافووق، تعوودیل قوورارداد توسووط داور ایوون قوورارداد انجووام مووی شووود. در صووورت باشوود.می توسووط شوورکت  شوودهاسوواس قیمووت اعالم

شوورکت میتوانوود فوورت یووي موواه از موعوود تعیووین شووده توسووط داور  دداور، خریوودار مبلووغ تعیووین شووده را پرداخووت ننمایووموعوود تعیووین شووده توسووط 

و و اجوورای سووایر تعهوودات خووود شوورکت هیچگونووه تعهوودی نسووبت بووه تحویوول خووودر و، قوورارداد را فسووخ  و م البووه خسووارت نمایوود 10م ووابق موواده 

 .ندارد

 

ایوون قوورارداد، خریوودار حووق فسووخ قوورارداد حاضوور را صوورفا  تووا قبوول از تخصوویص  6و5در صووورت انجووام کاموول تمووامی موووارد منوودرج در موواده  - 2بنددد 

در صووورت فسووخ، نوور  سووود انصوورات بوور اسوواس دسووتورالعمل و نظامووات آیووین نامووه اجرائووی قووانون حمایووت از حقوووق مصوورت کننوودگان  .خووودرو دارد

هیووات وزیووران تعیوین مووی شووود. خریوودار حووق هرگونووه ادعووا و اعتراضووی را  95 /28/01مووور   51681ت /7415شووماره خوودرو موضوووع تصووویب نامووه 

بوه خریودار   روز کواری پوس از ثبوت فسوخ 20از خود سلب و اسوقاا نموود. در ایون صوورت، وجوه دریوافتی بوه انضومام سوود انصورات، حوداکتر فورت 

 .شودماه از زمان انعقاد قرارداد، مشمول سود انصرات نمیگردد. فسخ خریدار قبل از مدت یي پرداخت می

 

کتبا  و قبل از تخصوویص خودرو به معاونت بازاریابی و فروش شوورکت ارسووال شووود، اما پس از  سووتبایدرخواسووت تيییر رنگ و تیم می هر گونه - 3بند 

سازمان فروش ست تيییر رنگ به  سال درخوا شد. همچنین ار شده در این قرارداد اقدام خواهد  شرکت و طبق مفاد ذکر  صیص خودرو م ابق مقررات  ، تخ

کند.در صووورت پذیرش درخواسووت تيییر رنگ و گران تر بودن رنگ درخواسووتی ر ایجاد نمیهیچ گونه الزامی برای شوورکت جهت پذیرش خواسووته خریدا

  جدید، تيییر رنگ منوا به پرداخت مابه التفاوت قیمت از سوی خریدار است.

 

رهن، پارکینگ و ... ، منوا به ارائه خدمات جانبی فروش، نظیر اصالح ميایرت شماره گذاری و سند، تنظیم سند واگذاری یا فسخ )انصرات(، في  - 4بند 

شرکت می شنامه های  سط خریدار م ابق بخ شد.پرداخت وجه تو شده اقدام به پرداخت مبالغ فوق الذکر ننماید، با صورت که خریدار در مواعد تعیین  در 

 کلیه خسارات حاصله بر عهده وی خواهد بود. 

شرکت اختیار  - 5بند  شخص ثالث کرده و  کهاین اختیار را اع ا نمود خریدار به  خودروی مورد معامله را قبل از تحویل، نزد بیمه گر منتخب خود، بیمه 

 .نه آن را از خریدار دریافت نمایدهزی

مدارک باشد و م ابق آیین نامه خود اقدام مینماید، الزم است تا خریدار نسبت به ارائه با توجه به اینكه مرجع شماره گذاری، پلیس راهور ناجا می - 6بند 

صورت گیرد، ت ضوابط مربوا  شماره گذاری که به علت عدم رعایت  ست هرگونه تاخیر در  ضوابط اقدام نماید. بدیهی ا ستندات مورد نیاز طبق  عهدی و م

 و مسئولیت تاخیر در تحویل بر عهده خریدار است. برای شرکت ایجاد نخواهد کرد

تاخیر انجام دهد، هیچ گونه وجهی تحت عنوان اجرت المتل، عدم النفع، خسارت ناشی از تاخیر در انجام در صورتی که خریدار تعهدات خود را با  - 7بند 

 گیرد و نامبرده حق طرح هر گونه ادعایی را در این خصوص از خود سلب و اسقاا نمود.تعهدات و تاخیر در تسلیم مبیع و مانند آن، به خریدار تعلق نمی



دریافت پرونده و مستندات، به علت کسری و یا نواقص مدارک، امكان تخصیص خودرو و شماره گذاری میسر نباشد، خریدار که پس از در صورتی - 8بند 

روز کاری نسبت به تكمیل مدارک شماره گذاری )طبق قوانین راهور ناجا( اقدام نماید؛ پس از انقضای مدت مذکور و عدم رفع  7موفف است حداکتر طی 

شر سری و یا نواقص  شت بیش از ک صورت گذ شخاص دیگر اقدام کند. در  شخص یا ا صیص خودرو به  سند و تخ سبت به اب ال  روز از  30کت می تواند ن

شرکت می تواند فرت مدت یي ماه از اتمام مهلت  سط خریدار،  سری و یا نواقص پرونده و عدم تكمیل آن در موعد فوق تو روزه ی فوق،  30زمان اعالم ک

ید.اگر به علت کسری مدارک ارائه شده توسط خریدار فرایند تخصیص و تحویل خودرو به تعویق/توقف بیانجامد و شرکت قرارداد را فسخ قرارداد را فسخ نما

 گیرد.نكند، هیچ گونه وجهی تحت عنوان سود دیرکرد، تأخیر در تحویل، سود انصرات، اجرت المتل، عدم النفع، خسارت و ... به خریدار تعلق نمی

ضوابط راهور ناجا از جمله ارائه مدارک الزم  - 9بند  سبت به فراهم کردن مقدمات دریافت خودرو، م ابق  صیص خودرو ن ست پس از تخ خریدار موفف ا

بر  که باشد،جهت شماره گذاری، دریافت پالک فكی قیچی نشده و ... اقدام نماید. در غیر این صورت کلیه عواقب و خسارات احتمالی به هر علت و کیفیتی 

 عهده خریدار بوده و شرکت در این زمینه مسئولیتی نخواهد داشت.

روز کاری پس از اعالم شرکت/ عاملیت، مبنی بر آماده تحویل بودن خودرو، نسبت به دریافت و خروج آن از  3خریدار متعهد گردید حداکتر فرت  - 10بند

تواند خودرو را به پارکینگ عمومی منتقل املیت نماینده خریدار محسوب شده و میمحل تحویل، اقدام نماید. پس از سپری شدن مهلت مذکور، شرکت/ ع

های نگهداری، بارگیری و حمل بر عهده خریدار است. مسئولیت هرگونه آسیب دیدگی و خسارت وارده به خودرو ناشی از حمل، توقف نموده و کلیه هزینه

های پارکینگ عمومی، خریدار ملزم به پرداخت هزینه پارکینگ و حمل و نقل م ابق بخشوونامه و غیره، بر عهده خریدار اسووت. در صووورت عدم انتقال به

روز کاری از زمان اعالم آماده تحویل بودن خودرو و عدم دریافت آن توسط خریدار، برخی از  30ابالغی از سوی شرکت خواهد بود. در صورت سپری شدن 

 از شمول گارانتی خارج شده و شرکت در قبال آن مسئولیتی نخواهد داشت. ق عات خودرو )باتری، تایر و ق عات الستیكی(

 

مجلس شورای اسالمی و آئین نامه و دستورالعمل های اجرایی آن، بدینوسیله، خریدار  02/11/1386با توجه به قانون مبارزه با پولشویی مصوب  - 11بند 

امه اجرائی آن و سایر مقررات مربوطه، از هرگونه اقدامی که منجر به پولشویی گردد، خودداری متعهد و ملتزم گردید، ضمن رعایت قانون یاد شده و آئین ن

چنین اعالم نموده و همچنین متعهد گردید به اشووخاص ثالث اجازه اسووتفاده از حسووابها و خدمات بانكی و ابزارهای بانكداری الكترونیي خود را ندهد و هم

را به حساب  )ثمن(باشد.در صورت احراز جرم فوق  توسط محاکم دادگستری، شرکت وجه مورد نظرین تيییرات مینمود اطالعات ارائه شده بر اساس آخر

 این قرار داد اقدام نماید. 10قوه قضاییه واریز و می تواند م ابق ماده 

 

اسوتانداردهای اجباری، نصوب تجهیزات دیگری توسوط در صوورتی که پس از امضوای قرارداد توسوط خریدار، به علت تكالیف قانونی و یا رعایت  - 12بند 

نماید،شرکت میتواند م ابق  در صورتی که خریدار از پرداخت امتناعشرکت الزامی شود، پراخت قیمت لوازم مذکور و هزینه نصب آنها بر عهده خریدار است.

 اقدام نماید. 10ماده 

 

به غیر، منوا به رعایت ضوابط حاکم در شرکت در زمان انعقاد قرارداد است.  هرگونه واگذاری امتیاز این قرارداد قبل از تحویل مبیع به خریدار،  – 13بند 

شرکت، صورت موافقت  شد(طرفین فقط با حضور در محل  در  شرکت می با شنامه های داخلی  ساس بخ ضوع بر ا شخیص این مو سمی )ت سناد ر و  دفاتر ا

باشند. خریدار تحت نظارت عامل/شرکت و تایید نامبرده، مجاز به انجام واگذاری می (توسط شرکت تهیه شده صلح نامه سند )م ابقم ابق با رویه اجرائی

 حق هرگونه واگذاری، خارج از طریق مزبور را از خود سلب و اسقاا نمود.

 

سایر امكانات خودرو - 14بند  صات فاهری داخلی و  شخ صات فاهری بیرونی، م شخ ضا م صات فنی  من بق با تیم خودروی مورد تقا شخ که من بق م

مالک تحویل خودرو خواهد بود و هر گونه ميایرت احتمالی مشخصات خودروی ه در زمان تنظیم توافق نامه مشخص گردید مندرج در کاتالوگ می باشد و

شرکت ایجاد نمی  شره، تعهدی برای  شورها و آگهی های منت سقاا تحویلی با کاتالوگ و برو سلب و ا ضی را از خود  کند. خریدار طرح هرگونه ادعای معار

 نمود.

 

ساس راه های ارتباطی ) تمامی تماس - 15بند  سانی و مكاتبات با خریدار بر ا سند، انجام  ایمیل،  مانند ها، اطالع ر شده در این  تلفن، آدرس و ... ( اعالم 

ر هر یي از موارد فوق، خریدار موفف است مراتب را فرت مدت یي هفته بالفاصله به صورت کتبی به گردد. در صورت تيییشده و به عنوان ابالغ تلقی می



و یا آدرس مذکور ابالغ قانونی تلقی و مسئولیت عواقب ناشی از عدم اعالم تماس شماره  ایمیل،  اطالع شرکت برساند. در غیر این صورت هر گونه ابالغ به

 ر عهده خریدار بوده و شرکت مسئولیتی ندارد.هر یي از تيییرات صورت گرفته ب

 

 :ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات خریدار( 10ماده 

الم در صورت واریز وجه به حساب شرکت بر اساس بخشنامه/فرم اعالم قیمت ابالغی، خریدار می بایست حداکتر فرت مهلت مندرج در بخشنامه/فرم اع - 1بند 

مدارک الزم را به عامل یا شرکت، تحویل نماید واین قرارداد باید ممضی به امضای عاملیت/شرکت و ممهور به مهر شرکت قیمت اعالم شده از سوی شرکت، 

 .خواهد بود 6تابع ماده و این قرارداد  گردد. در صورت تحویل مدارک پس از موعد مقرر، هیچ گونه مسئولیتی متوجه شرکت و عامل نمی شود

از ماده  13و 12 و8 و1مندرج در بند های هدات ذکر شده مواعد مقرر نتواند نسبت به ایفای هریي از تع هر یي از درر دلیلی به هدرصورتیكه خریدار  - 2بند 

نكول یا  با سفته و ... ،اعم از چيصادره  مواجه شدن هر یي از اسناد تجاری اقدام نماید ) 5ماده  هر یي از تعهدات نسبت به ایفای او ی 3از ماده  1، تبصره  9

فسخ  بدون مراجعه به مراجع قضایی قرار داد را فسخ نماید.یا بروز علل دیگر فسخ، شرکت میتواند فرت مهلت یي ماه از عدم پرداخت  (گواهی عدم پرداخت

اعتراضی را در این خصوص از خود سلب  از طریق ارسال ایمیل یا افهار نامه یا به هر طریقی که به خریدار اعالم شود کفایت میكند.خریدار حق هر گونه قرارداد 

 ین ماده( نخواهد بود.ا4حق فسخ مانع از م البه خسارت )م ابق بند یا عدم اعمال اعمال  و ساقط نمود.

و  خسارت منافع، حق هیچ گونه م البه نامبردهد را به درستی انجام ندهد، شود و یا خریدار تكالیف خومنحل  دلیلی ین قرارداد به هردر صورتی که ا - 3بند 

 ضرر و زیان را ندارد و حق هر گونه طرح دعوایی در این خصوص را از خود سلب نموده است.

  

بوده و چنانچه میزان خسارات وارده بیشتر باشد، مقدار درصد مبلغ قرارداد  3حداقل خسارت در صورت عدم انجام هریي از تعهدات این قرارداد معادل - 4 بند

غ پیش پرداخت از مبلمبالغ فوق نخواهد بود و اعمال حق فسخ از و قابل م البه از خریدار است. م البه خسارت مانع می شود یین قرارداد تع آن توسط داور این

 و نامبرده حق هر گونه اعتراضی در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمود. خریدار کسر می گردد

 

 :موارد غیرقابل پیش بینی ( 11 ماده

سووابقه، شوویوع های بیسووالیبینی و یا غیر قابل کنترل از قبیل جنگ، انقالب، خشوويموارد غیرقابل پیش بینی عبارت اسووت از کلیه حوادغ غیرقابل پیش

سیل، آتشبیماری ستهای واگیردار، زلزله،  شده ا صابات کارگری، تحریم ها، تيییرات نر  ارز و کلیه مواردی که در قانون ذکر  . حال اگر به هر سوزی، اعت

گونه م البه خساراتی را از یكدیگر یي از دالیل غیرقابل پیش بینی فروشنده نتواند به تعهدات خود عمل نماید قرارداد به تعلیق درآمده و طرفین حق هیچ

صورتی شت و در شتر از که مدتنخواهند دا سخ  ه ی ماهسه مام ماه از ات2توانند فرت ماه گردد هریي از طرفین میسه زمان تعلیق بی سبت به ف فوق، ن

 طرفه قرارداد اقدام نمایند.یي

 
 

 :انطباق ( 12 ماده

 

 نیجهت تام دینمایرشوه ، ارتشا و فساد بوده و اعالم م ،ییمبارزه با پولشو نیالزم االجرا از جمله قوان نیقوان هیکل تیقرارداد متعهد به رعا نیبا امضا ا خریدار

مدت قرارداد از افراد ممنوعه المعامله به  لقرارداد و در طو نیانعقاد ا خیو سووهامداران در تار رهیمد ئتیه یاعضووا ایکند و  ینم تیفعال سوومیمنافع ترور یمال

در فسووخ  اری،طرت مقابل اخت ندهیا ایماده در گذشووته ، حال  نیبا مفاد ا یادعا اعالم رتینبوده و نباشووند، لذا در صووورت اثبات ميا یخارج ای یداخل لیدال

حق هر گونه ادعا و اعتراض  شانیو  ا گرددیکسر م خریدارم البات  ای و نیو م البه خسارت را دارد که از محل تضام ییبدون مراجعه به محاکم قضا ك رفهی

قرار  یبردارمورد بهره زیو صوولح آم یکه خدمات موضوووع قرارداد را صوورفا  جهت مقاصوود قانون شووودیمتعهد مخریدار.دینمایرا از خود سوولب و اسووقاا م

خود  یروزنامه رسم نیسهامداران شرکت و اخر بیو ترک یاطالعات ثبت ره،یمد ئتیه بیترک نیمرتبط با آخر قیاطالعات دق گرددیمتعهد م خریدار.دهدیم

 یهیاعالم گردد. بد داریبه خر یروز کار 1فرت مدت  راتییتي ستیبایم زیقرارداد ن یدر مدت اجرا راتییهر گونه تي جادیدر صورت ا نیهمچن  دیرا ارائه نما

 دینمایم تیخصوص رعا نیرا در ا یامور محرمانگ ،است شرکت 

 



 :حل اختالف (13ه ماد

مفوواد قوورارداد و اختالفووات در بوواره انحووالل و ب ووالن هوور یووي ازراجووع بووه و ناشووی از تفسوویر و تعبیوور و اجوورای ، اختالفووات پیرامووون ایوون قوورارداد کلیووه

رارداد قرارداد و اختالت ناشوی از انحوالل و ب والن قورارداد و آثوار انحوالل و ب والن قورارداد حاضور چوه در مودت اعتبوار قورارداد و چوه پوس ازخاتموه قو

انوود صوورتیكه ایشووان در زموان بووروز اخوتالت نخواهوود یوا نتوارجواع میگووردد و در   2631096241بووا شوماره ملووی  بوه داوری آقووای محمود فووواد زلفوی 

خواهوود بووود.این شوورا داوری مسووتقل از قوورارداد اصوولی اسووت. داور منتخووب پووس از اسووتماع افهووارات   ...................  داوری کنوود، نصووب داور بوور عهووده

نمایود. ریی ئوین دادرسوی مودنی فورت مودت سوه مواه صوادر میو دفاعیات طورفین ریی و نظور خوود را م وابق مقوررات قوانونی بواب هفوتم از قوانون آ

 باشد. طرفین حق اعتراض و هرگونه ادعا به ریی داور را از خود سلب و اسقاا نمودند.االجرا میصادره ق عی و برای طرفین الزم

 

 سوال بووه نشوانی ایمیوولار ور منتخووب از طریوق توسوط داجملوه اخ ووار حضوور، ریی داور و ... بور اسوواس توافوق طوورفین ابوالغ اوراق داوری من - 1بندد 

 کند.به سامانه کفایت میافهار نامه ارسال و یا  اعالمی در قرارداد

 

 گارانتی و تعدیالت قرارداد نیز جاری است.ا، متمم ها ،بخش نامه ها، این شرا با تمام احكام و جزئیات درباره الحاقیه ه - 2بند 

 

 این شرا مستقل از قرارداد اصلی می باشد.توافق نمودند که طرفین  – 3بند 

 

 :سایر موارد( 14ماده

خیووارات قووانونی، کلیووه خیووارات بووه خصوووص خیووار عیووب و خیووارغبن فوواحش را از خووود سوولب و اسووقاا نمووود  ماهیووت خریوودار بووا علووم بووه - 1بنددد 

 .مستتنی است( 9ماده  2)فسخ موضوع ماده بند 

 

تواند جهت طرح هر گونه شوووكایت یا دریافت اطالعات مربوا به قرارداد و خودروی خود، با واحد امور مشوووتریان به شوووماره تلفن خریدار می - 2بند 

سایت اینترنتی   info@pilsanco.comتماس حاصل نموده یا پست الكترونیكی  02191027600 با واحد ارتباا با مشتریان مكاتبه نماید یا به وب 

 مراجعه نماید. www.pilsanco.comرس شرکت پیلسان به آد

 

تواند جهت کسوب اطالعات از مشوخصوات عاملیت های مجاز، وضوعیت قرارداد، صودور سوند و پالک خودروی ثبت نامی خود، به وب خریدار می - 3بند 

 مراجعه نمایند. www.pilsanco.comسایت اینترنتی 

 

کیلوووومتر )هرکووودام زودتووور  200000سوووال یوووا  2مقوووررات جووواری کشوووور دارای خوووودروی موووورد معاملوووه در چوووارچوب قووووانین و  - 4بندددد 

کووه بووه  "شوورایط و ضوووابط گووارانتی"فرابرسوود(گارانتی اسووت. شوورایط و چگووونگی گووارانتی و تعهوودات خوودمات پووس از فووروش شوورکت در دفترچووه 

ای در و انجووام خوودمات و سوورویس هووای دورهشووود، ذکوور شووده اسووت. خریوودار موفووف بووه م العووه آن هنگووام تحویوول خووودرو بووه خریوودار ارائووه مووی

باشوود، در صووورت عوودم رعایووت شوورایط منوودرج در دفترچووه مووذکور، شوورکت م ووابق ضوووابط ذکوور شووده در دفترچووه هووای مجوواز شوورکت موویعاملیووت

 اقدام خواهد نمود.

 بالغ خواهد شد.در صورت وجود آپشن های اختیاری، لیست اقالم و بهای آنها در بخشنامه فروش به خریدار ا - 5بند 

طورفین توافوق موی نماینود کوه در صوورتی کوه هور یوي از شوروا ایون قورارداد باطول تشوخیص داده شوود سوایر شوروا دارای اعتبوار و بوه  - 6 بند

 قوت خود باقی میماند.

در صووورتی کووه بووا توافقووات بعوودی الحاقیووه یووا مووتمم بووه ایوون قوورارداد افووزوده شووود، تعهوودات و ضوومانت اجوورا هووای پیشووین خریوودار از بووین  -7بنددد 

 نخواهد رفت. 

 



 :نسخ قرارداد (15ماده

تبصووره در سوه نسووخه در محول شورکت تنظوویم و پوس از مهر،امضووات و اثور انگشوت طوورفین مبادلوه گردیوود  3 و بنود 35،مواده  15ایون قورارداد شووامل 

 د. نبه تنهایی حكم واحدی را دار نسخیي از   که هر

 

 

 

 

 شرکت پیلسان

 

 

 

 خریدار

 


