
 

 

"هوالوکیل"  

 صفحه اول قرداد فروش و تحویل مبیع 

 شرکت تخم نطفه دار 

حسب توافقات فیمابین........................................................که در این 

 قرارداد"فروشنده خوانده می شود.

متولد:.............به .....فرزند:......................................................به شماره ملی:.......و آقای//خانم:.........

.............................آدرس:..........................................  

قانونی مدنی و  01شماره تماس:.........................که در این قرارداد "خریدار" خوانده می شود_ به تجویز ماده 

هفتگانه آتی منعقد می گردد. ...,بشرح مواد..............پیرو مذارکات مورخ:..............  

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  

:تعیین میزان مبیع و ثمن,نحوه پرداخت و تحویل مبیع و تبیین و الحاق شرایط توافقی به آن موضوع و مدت قرارداد_1ماده

تا زمان تحویل مبیع.–  

:....................................................................................................................میزان مبیع_2دهما  

:تحویل مورد معاماله در تاریخ مورد توافق به خریدار فوق الذکر بصورت صحیح و سالم.تعهدات فروشنده_3ماده   

    تبصره1:به محض تحویل مبیع به خریدار تعهدات فروشنده پایان یافته و  چنانچه  خریدار خواهان محموله جدید باشد 

 مستلزم توافق جدید است.

     تبصره2:هیچ پیش بینی یا تضمین نمی شود: خریدار بعد از تحویل مبیع )از طریق باربری ,تیپاکس,اداره پست و...(

نسبت به موضوع مورد معامله ندارد.امضا این برگه,حق هیچ گونه ایراد و اعتراضی   

تعهدات خریدار:_4ماده  

 1(پرداخت به موقع ثمن معامله طبق ماده )5( این قرارداد.

2(موضوع معامله کاالی فاسد شدنی است لذا: خریدار هرگونه اعتراض یا ایرادی را باید قبل از امضا وتحویل به 

 فروشنده اعالم و اطالع دهد.

اقرار طرفین به آگاهی از تعرفه و مبلغ واقعی مبیع توافق نموده اند که قیمت هر  باثمن معامله: _5ماده

 عدد............ریال,

..............ت.مان باشد که طبق مراحل و شرایط ذین الذکر پرداخت میگردد:جمعا:.............ریال, معادل:  

ن بعنوان پیش پرداخت,بصورت.............مورخ ...............مبلغ:............ریال معادل ...............توما مرحله اول_  

 در حق فروشنده پرداخت شده است.

مبلغ:..............ریال معادل................تومان بابت الباقی ثمن معامله ,بصورت ............مورخ..........مرحله دوم_   

 پرداخت خواهد شد/شده است.



 

 

( بعنوتن وجه %3یش از یک ماه در پرداخت کامل مبلغ این بند,خریدار مکلف است ماهیانه ):در صورت تاخیر ب1تبصره 

 التزام عالوه بر اصل الباقی ثمن به فروشنده پرداخت نماید.

حه دومصف  

_ کلیه هزینه های مربوط  به مبیع )اعم از:ایاب و ذهاب ,هزینه باربری و...( بر عهده.................می باشد.2تبصره  

:سایر توافقات و شروط_ 6ماده  

ء این قرارداد, فروشنده .خریدار با مداقه در تمامی موا قرارداد) کتبی و شفاهی( , مستحضر گردید: به محض امضا1

مستحق دریافت کل مبالغ قرارداد است و هر آنچه به فروشنده پرداخت میگردد)اعم هزینه ها و ثمن( تحت هیچ عنوان قابل 

باشد.استرداد به خریدار نمی   

2. با توجه به اینکه طرفین در مسولیتت باربری نقشی ندارند. لذا مسئولیت حمل ونقل) اعم از باربری,تیپاکس , اداره 

 پست و...( مطابق قانون تجارت خواهد بود.

. اختالفات فی مابین, توسط داور مرضی الطرفین حل و فصل خواهد شد.3  

سخه تهیه و در تاریخ ذیل الذکر ضمن اقرار خریدار به کمال صحت جسمی و ن 2و در  ماده 7_ قرارداد حاضر در 7ماده 

و مطالعه تمامی مفاد قرارداد,تبصره, بندها و کلیه مندرجات و با قارار به آگهاهی و علم به معانی کلیه الفاظ و روانی 

,عیب غبن فاحش ولو افحش در قرارداد آنرا امضاء و کلیه خسارات ) اعم از,رویت و تخلف وصف  کلمات به کار رفته

   حکم واحد خواهد  که در دو صفحه تنظیم و تکمیل شده است و...( را از خود ساقط و سلب نمود, هر نسخه این قرارداد

دار نسخه دوم این قرارداد را دریافت نمود.یاشت و خرد  

 

 

ا میباشد(                                          امضاء فروشنده.هتمامی بند)امضا به منزله ی قبول و تایید   

اثر انگشت خریدار/تاریخ رویت و تحویلامضاء,   

 

 

 

 


