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مشخصات شرکت:

شرکت صنایع خودروسازی مدیران به شماره ملی  10630049197و شماره ثبت  520و به نشانی تهران ،بزرگراه همت غرب ،بین اشرفی
اصفهانی و بلوار عدل پالک 27/1

وضعیت بیمه شخص ثالث:

سود مشارکت:

وضعیت بیمه بدنه:

جریمه تاخیر در تحویل:

قیمت محصول:

سود انصراف:

اینجانب  .......................با پرداخت مبلغ  .....................ریال مطابق حوال ه پرداخت دریافتی به حساب شرکت صنایع خودرو سازی مدیران به عنوان ودیعه ،با
آگاهی و قبول شرایط زیر تقاضای خرید خودرو با مشخصات فوق را دارم.
در صورت عدم اقدام به واریز وجه حواله صادر شده شرکت و یا عدم ارائه اصل سند پرداختی حواله پرداخت شده به نمایندگی فوق تا تاریخ ......................
این قرارداد بصورت خودکار غیر فعال می گردد و شرکت از سوی خریدار اذن در اعمال حق فسخ و اعالم ختم قرارداد را بدون اعمال هیچگونه تشریفات
حقوقی دارد.
شرایط عمومی قرارداد
 -1این قرارداد به استناد مادتین  10و  219قانون مدنی جمهوری اسالمی ایران فی مابین شرکت صنایع خودرو سازی مدیران که در این قرارداد به اختصار شرکت
خوانده میشود و مشتری با مشخصات فوق منعقد می گردد.
 -2مشخصات موضوع قرارداد ،ضوابط و روش فروش مطابق جدول فوق می باشد.
 -3تغییر رنگ توسط مشتری منوط به موافقت شرکت میباشد.
 -4زمان تحویل خودرو پس از واریز کامل وجه حواله (در روش ف روش نقدی) یا پس از تایید مالی موسسات اعتباری ،شرکتهای ارائه دهنده خدمات لیزینگ یا بانک
های ارائه دهنده خدمات طرف قرارداد با مشتری (در روش فروش اقساطی) محاسبه و لحاظ خواهد گردید.
 -5ک لیه عوراض قانونی از جمله مالیات و عوارض شماره گذاری ،مالیات و عوارض ارزش افزوده ،بیمه ،عوارض منطقه ویژه ،مالیات ارزش افزوده کارمزد و  ...در قیمت
نهایی لحاظ می گردد .هرگونه افزایش قانونی عوارض مذکور در این بند و یا حق بیمه ها در طول دوره قراداد ،مشتری را به پرداخت مابه التفاوت اعالمی از سوی
شرکت مکلف می نماید.
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مشتری به شرکت اختیار می دهد خودروی موضوع قرارداد را قبل از تحویل نزد بیمه گر منتخب خود بیمه بدنه یا شخص ثالث یا هر دو نوع نموده و هزینه آن
را از مشتری دریافت نماید.

 -7مشتری با علم و اطالع و اسقاط کافه خی ارات ،ضمن تایید و تصدیق کلیه مفاد این قرارداد و برنامه فروش ذکر شده در جدول فوق ،این قرارداد را امضا نموده و
بر شفافیت و عدم وجود هرگونه ابهام در متون قرارداد و موضوع مورد قرارداد و شرایط آن به موجب همین قرارداد اقرار می نماید.
 -8در کلیه روش های فروش «پیش فروش قیمت قطعی یا غیر قطعی» الباقی مبلغ قرارداد طی یک یا چند مرحله پرداخت با دعوتنامه تکمیل وجه کامل می گردد
و دعوتنامه های صادره جزو الینفک این قرارداد می باشند.
 -9شرکت موظف است حداکثر  15روز کاری قبل از تاریخ تحویل خودرو نسبت به ارسال اخرین دعوت نامه تکمیل وجه خودروی موضوع این قرارداد به شرح بند
 12ای قرارداد اقدام نماید.
 -10در روش فروش «پیش فروش غیر قطعی» قیمت نهایی خودروی موضوع قرارداد هم زمان با صدور اخرین دعوتنامه تمیل وجه مطابق بند قبل از جانب شرکت
اعالم می گردد.
 -11در صورتیکه مشتری نشانی یا شماره تلفن خود را را تغییر دهد مکلف است جهت اجراء ابالغ صحیح دعوت نامه مراتب را کتباً به نمایندگی محل خرید شرکت
مدیران خودرو اعالم و رسید اخذ نماید .بدیهی است در صورت عدم اعالم ،تلفن و نشانی مندرج در این قرارداد مالک عمل شرکت می باشد.
 -12دعوت نامه تکمیل وجه از طریق ارسال پیامک به شماره تلفن اعالمی و یا ارسال دعوت نامه به آدرس ذکر شده مشتری صورت می پذیرد .لذا مسؤولیت صحت
اطالعات ارائه شده صرفاً با مشتری بوده و در صورت هرگونه تغییر نشانی یا تغییر شماره تلفن که منتهی به بی اطالعی مشتری از دعوت نامه شود مسؤولیتی
برای شرکت ایجاد نمی کند.
 -13مشتری مکلف است ظرف مدت  15روز کاری از زمان ابالغ دعوت نامه تکمیل وجه و یا وصول پیامک تکمیل وجه نسبت به پرداخت ثمن قرارداد اقدام نماید .در
غیر اینصورت اقدام مشتری به مثابه انصراف از خرید خودرو تلقی و شرکت مجاز به ابطال قرارداد خرید می باشد .در این صورت مشتری می تواند نسبت به
دریافت مبالغ پرداختی این قرارداد به نمایندگی مربوطه مراجعه نماید .مبالغ پرداختی قرارداد موصوف ظرف مدت بیست روز از اتمام مهلت تکمیل وجه توسط
مشتری بدون لحاظ هیچ گونه سود مشارکت ،به مشتری اعاده خواهد شد.
 -14مشتری موظف و مطلع است که می بایستی وجوه پرداخت خود به شرکت را صرفا" به یکی از حساب های شرکت نزد بانک های عامل واریز نموده و اصل فیش
و یا اصل حواله بانکی را جهت صدور تائیدیه مالی ،از طریق نمایندگی فروش ،به واحد حسابداری شرکت تحویل نماید .مشتری به موجب همین قرارداد علم و
اطالع خود از حس اب های شرکت را اعالم می دارد .در صورت واریز وجه و یا حواله به حساب نمایندگی و یا حساب شخص حقیقی و یا حقوقی غیر از شرکت
هیچ گونه رابطه حقوقی بین طرفین ایجاد نمی شود و مشتری از این بابت هیچ حقی ندارد .لذا در صورت استفاده از پایانه فروش (پوز) الکترونیکی ،احراز حساب
شرکت توسط مشتری ضروری است .صرف نصب دستگاه پایانه فروش (پوز) در محل نمایندگی دلیل تعلق آن به شرکت محسوب نمی گردد.
تبصره -این ماده در مواردی که پرداخت مشتری ازطریق حواله پرداخت به نفع شرکت است مصداق ندارد.
 -15حق الزحمه نمایندگی مجاز توسط شرکت تأمین و پرد اخت می شود .بنا بر این پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط مشتری به نمایندگی مجاز بر خالف
مقررات شرکت بوده و غیر مجاز می باشد و در صورت نقض این بند و یا قصور مشتری تحت هر شرایط و دلیل موجه یا غیر موجه هیچ گونه مسوؤلیتی متوجه
شرکت نمی باشد.
 -16این قرارداد از جهت صلح موضوع آن تابع شرایط و ضوابط اعالمی سازمان فروش شرکت می باشد .
 -17تحویل خودرو به مشتری در نمایندگی فروش محل ثبت نام صورت می پذیرد .در صورتیکه مشتری متمایل به تحویل در نمایندگی دیگر غیر از ثبت نام است
مکلف به اعالم در زمان ثبت نام می باشد.
 -18مدت زمان ارائه اسناد شماره گذاری و نصب پالک و تأخیرات مسائل مربوطه به آن به عهده شرکت نمی باشد .چنانچه شماره گذاری خودروی موضوع قرارداد به
واسطه عدم ارائه مدارک الزم احراز سکونت از جانب مشتری به تاخیر بیفتد ،مسئولیت هرگونه خسارت وارده متوجه مشتری بوده و شرکت از این جهت هیچگونه
تعهدی ندارد.
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مالک در تحویل خودرو صورت جلسه نمایندگی مجاز با مشتری می باشد.
مشتری موظف به کنترل صحت ظاهری خودرو بوده و ادعاهای آتی مبنی بر نقص و یا ایراد ظاهری یا فنی پس از تحویل مسموع نخواهد بود.
مشتری مکلف است به محض اعالم شرکت نسبت به تحویل گیری خودرو اقدام نماید .لذا شرکت تا یک هفته به صورت رایگان خودرو را در پارکینگ نمایندگی
نگهداری کرده و پس از آن ضمن انتقال خودرو به پارکینگ پلیس کلیه هزینه های مربوط به حمل و پارکینگ را از مشتری مطالبه می نماید .فرآیند تحویل
خودروی موضوع قرارداد صرفا درمحل نمایندگی مطابق با شرایط نمایندگی خواهد بود.
چنانچه خ ودروی موضوع قرارداد در موعد مقرر تحویل نگردد ،برای مدت تاخیر مطابق با نرخ سالیانه جدول فوق و به صورت روز شمار ،به مبلغ پرداختی جریمه
تاخیر تعلق می گیرد .لذ ا هیچگونه وجه دیگر تحت هر عنوان از جمله عدم النفع ،خسارت و یا موارد مشابه به مشتری تعلق نمی گیرد.

 -23سود مشارکت از زمان عقد قرارداد تا زمان تحویل خودروی مطابق قرارداد مطابق بر اساس نرخ سالیانه جدول فوق محاسبه و به مشتری پرداخت خواهد گردید.
در صورتیکه تاریخ تحویل خودرو به مشتری زودتر از تاریخ تحویل خودرو مطابق قرارداد واقع گردد ،سود مشارکت از زمان عقد قرارداد تا زمان تحویل خودرو به
مشتری محاسبه و به خریدار پرداخت خواهد گردید.

 -24در صورت انصراف خریدار بعد از گذشت  30روز پس از عقد قرارداد ،سود مشارکت به مشتری تعلق نمی گیرد و شرکت سود انصراف را مطابق نرخ سالیانه جدول
فوق و به صورت روز شمار از زمان عقد قرارداد تا زمان اخذ درخواست انصراف مشتری ،محاسبه و با انضمام مبلغ پرداختی ظرف مدت  20روز به مشتری اعاده
می دارد .همچنین درخواست انصراف زودتر از  30روز پس از عقد قرارداد مشمول سود انصراف نمی گردد.
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با توجه به اینکه پرداخت هرگونه مالیات ،عوارض و سایر حقوق دولتی بر عهده مشتری است لذا در صورت تغییر در قوانین و مقررات کشوری در خصوص اخذ
هرگونه مالیات و ع وارض قانونی به نحویکه در بهای خودروی موضوع قرارداد تاثیر گذار باشد ،طبق قوانین مابه التفاوت محاسبه و دریافت (یا پرداخت) خواهد
شد .همچنین عالوه بر بیمه ،کلیه هزینه های مربوط به شماره گذاری خودروی موضوع قرارداد نیز بر عهده مشتری بوده و در زمان عقد قرارداد از مشتری دریافت
می گردد .مالک محاسبه مبلغ مالیات و عوارض ،مبلغ و میزان اعالم شده از دطرف مراجع ذیصالح قانونی در زمان تحویل خودروی موضوع قرارداد می باشد.
پس از تحویل خودرو به مشتری و امضای اسناد تحویل توسط مشتری ،شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال خسارات وارده به خودرو نخواهد داشت .خودروی
موضوع قرارداد به مشتری یا نماینده وی که به صورت مکتوب به شرکت معرفی می گردد تحویل می شود .اسناد و فاکتور فروش خودرو به نام مشتری و یا
اشخاص معرفی شده از سوی مشتری صادر و تحویل خواهد گردید .بدیهی است شرکت مبری از مسئولیت در قبال هرگونه شکایت از جمله گرانفروشی می باشد.
با توجه به اینکه فاکتور فروش به نام مشتری و یا اشخاص معرفی شده از سوی خریدار صادر می گردد ،در صورت هرگونه ادعا و شکایت تحت هر عنوان (حقوقی
یا کیفری) در خصوص موضوع قرارداد توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر از مشتری یا شخص تعرفه شده از ناحیه وی در مراجع و نهادهای رسمی و دولتی
(تعزیرات و  )...شرکت پاسخگو نبوده و مشتری مکلف به جبران خسارات احتمالی در این زمینه می باشد.
خودروی موضوع قرارداد  .........کیلومتر یا  .......ماه هرکدام زودتر فرا برسد گارانتی بوده و تاریخ شروع گارانتی همزمان با صدور فاکتور فروش می باشد .مشتری
ملزم به مطالعه ضوابط گارانتی و رعایت و اجرای کلیه مفاد آن بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو می باشد .شرایط ابطال گارانتی خودروی
موضوع قرارداد در دفترچه گارانتی خودرو ذکر گردیده و مشتری با علم و اطالع و اسقاط کافه خیارات صحت و تفهیم ضوابط و شرایط گارانتی خودروی موضوع
قرارداد را اعالم می دارد .در صورت هرگونه تضاد یا کشف مدرک متعارض در خصوص دوره گارانتی ،مالک مفاد این قرارداد می باشد .تاکید می گردد عدم استفاده
از سرویسهای ادواری از جمله جهات ابطال گارانتی است.
در صورتیکه معایبی در خودروی تحویلی به علت ساخت خودرو مشاهده گردد ،مشتری موظف است در مدت گارانتی خودرو مراتب را بصورت کتبی به شرکت
اعالم و خودرو را جهت بررسی صحت ادعا در اختیار امور فنی و مهندسی شرکت قرار دهد .شرکت در صورت تایید ایراد توسط نمایندگان فنی ،موظف است
نسبت به تعمیر یا تعویض قطعات معیوب و رفع نواقص موجود در خودرو در طول دوره گارانتی ،به طور رایگان اقدام نماید (زمان تعمیرات بستگی به نواقص و
نوع تعمیرات دارد) .ایرادات ناشی از تصادف و یا عواملی بیرونی غیر قابل انتساب به شرکت مشمول این بند نمی باشد .در ضمن در صورتیکه نواقص و یا عیوب
حادث در خودرو ناشی از استفاده و بهره برداری غیر متعارف و یا بر خالف استانداردهای تعیین شده از طرف شرکت باشد رفع نقص و یا عیب مزبور با اخذ وجه
از مشتری انجام می گردد.
تاریخ خروج خودرو از کارخانه شرکت مبنای شروع تاریخ گارانتی الستیک خواهد بود.
تاثیر فورس ماژور بر مفاد این قرارداد مورد قبول طرفین واقع شده است .چنانچه به دلیل شرایط فورس ماژور از جمله تحریم ،سیل ،زلزله و یا سایر مصادیق
فورس ماژور ،خودرو ساز قادر به تولید و تحویل خودروی موضوع قرارداد نباشد ،شرکت حق دارد تا در صورت موافقت کتبی مشتری ،متناسب با برنامه های
تولیدی از سایر خودروهای تولیدی خود را به عنوان جایگزین به مشتری معرفی نماید و در صورت عدم موافقت مشتری ،وجوه پرداختی را به همراه سود انصراف
به مشتری مسترد دارد.
در کلیه روش های فروش اقساطی در صورت عدم واریز وجه هریک از اقساط مشتری ،طرفین با انتخاب اقامتگاه اختیاری ،دادگستری بروات را به عنوان مرجع
صالح جهت رسیدگی به دعوی تعیین و انتخاب می نمایند.

 -33طرفین توافق کردند در صورتیکه مقرر باشد شرکت ،از محل الزامات قراردادی یا قانونی ،پرداختی نقدی در وجه مشتری یا قائم مقام قانونی وی
داشته باشد این اقدام در قالب صدور و تحویل ام وی ام کارت میسر بوده و طریق دیگری جایگزین آن نخواهد بود مگر به اراده جدید شرکت.
 -34طرفین با علم و اطالع کامل با امضاء این قرارداد اعالم می دارند در صورت بروز اختالف در تعبیر و تفسیر مفاد این قرارداد ،جهت شفاف سازی و حل اختالف فی
ما بین ،به هیئت حل اختالف سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران مراجعه نمایند .مرجع حل اختالف در تفسیر و اجرای مفاد قرارداد و مقوله های فروش
و خدمات پس از فروش هیئت حل اختالف سازمان صنعت و معدن است.
 -35طرفین دادگاه عمومی حقوقی تهران را در صورت عدم پذیرش حکمیت هیئت حل اختالف به عنوان مرجع رسیدگی انتخاب و تعیین کرده اند.
 -36طرفین با علم و اطالع و اسقاط کافه خیارات ،ضمن تایید و تصدیق کلیه ماده ها و بندهای این قرارداد ،آن را امضاء نموده و صحت و تفهی م مطالب آن را اعالم
می دارند.

امضاء و اثر انگشت مشتری

مهر و امضاء نمایندگی کد ......

