
  

   كد مدرك:         بنام خدا        
   

 قرارداد تسهیالت فروش اقساطی
 تاريخ:   

 

      
   شماره :

قانون مذكور و مستنداً به     190قانون مدنی و با احراز شرايط مندرج در ماده     10استاي اجراي ماده  طرفین قرارداد : اين قرارداد با توجه به اعطاي تسهیالت مالی توسط شركت واسپار ي ارزش آفرين گلرنگ )سهامی خاص(به خريدار ذيل و در ر  -1ماده 

واسپاري و ساير آيین نامه ها، دستورالعمل ها   مجلس شوراي اسالمی و ضوابط و آيین نامه هاي اجرايی قانون يادشده و ايضاً دستورالعمل اجرايی تاسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شركتهاي   1362/6/8عملیات بانكی بدون ربا )بهره( مصوب   قانون    11ماده 

مندرجات آن توسط طرفین مورد پذيرش قرار گرفته و نسبت   ري اسالمی ايران و با توجه به اختیارات حاصله از اساسنامه شركت واسپاري ارزش آفرين گلرنگ، بین امضاكنندگان زير منعقد گرديد و كلیهو بخشنامه هاي ابالغی از سوي بانك مركزي جمهو

 سلب و ساقط نمودند:  به آن هیچگونه اختالفی ندارند و هرگونه ايراد و اعتراضی را نسبت به مفاد آن از خود

  1خیابان ولیعصر ، بعد از پارك ساعی، خیابان ساعی يكم،  پالك   - به نشانی تهران 411513661333و كد اقتصادي   14005881961شماره شناسه ملی  492705الف( شركت واسپاري ارزش آفرين گلرنگ )سهامی خاص( به شماره ثبت 

 واسپاري نامیده میشود و "از اين پس در اين قرارداد   با نمايندگی صاحبان امضاي مجاز كه   9طبقه 

و شماره كد ملی                  به شماره شناسنامه/ثبت                      صادره از                                           تاريخ تولد                                    فرزند                                                             خانم / آقاي   

 و شماره تلفن ثابت                                                         و شماره تلفن همراه                                             با كد پستی

 به نشانی :
روز با ارائه مستندات اقامتگاه جديد به واسپاري اعالم نمايد، در غیر اينصورت كلیه مراسالت و مكاتبات به آدرس   3نامیده میشود. خريدار متعهد است در صورت تغییر محل اقامتگاه خود مراتب را ظرف مدت   "خريدار "كه از اين پس در اين قرارداد 

 موجود در صدر اين قرارداد ارسال و ابالغ شده تلقی می گردد. 

قانون تجارت الكترونیك، كلیه مكاتبات در فضاي مجازي معتبر است.   12و 6: بر اساس مواد 1تبصره  

تعیین گرديده است و با امضاء اين قرارداد اقرار به تحويل مورد ار عبارتست از فروش اقساطی كاال بشرح صورتحساب فروش كاال كه به رويت خريدار رسیده و نوع و مشخصات و كارخانه تولید كننده آن توسط خريد  "مورد معامله "مورد معامله :     - 2ماده

 معامله به طور صحیح و سالم و با كیفیتی كه مورد تقاضاي وي بوده ، نموده است .

می باشد كه مبلغ  ريال                                                       به عدد      ريال ،                                                                                                                                          كل قیمت نقدي مورد معامله بحروف مبلغ  قیمت مورد معامله  - 3ماده   

 ريال می باشد . مبلغ                                                           ريال به عنوان پیش پرداخت توسط خريداربه تامین كننده كاالپرداخت و رسید آن تحويل واسپاري گرديد. و  مبلغ تسهیالت مورد معامله                                                      به عدد

ريال  ،                                                                                                                                     و بحروف  ريال                                                    مبلغ بعدد و سود تسهیالت   ماه          قسط و هريك به فاصله        اقساط  تعداد     

ريال  می باشد                                                             مبلغ  بعدد  تا پايان قرارداد می باشد . ضمناً الباقی با منظور نمودن   اصل و سود                                        با شروع  سررسید از تاريخ ريال                                      و مبلغ هر قسط  بعدد   

هاي مربوطه تاديه شود. كه   دين مسلم خريدار محسوب و بر ذمه وي بوده و بايستی اقساط در سررسید  

 استفاده نموده  است تعهد نمود از اين تسهیالت صرفاً به منظور فوق استفاده نمايد.  1شايان ذكر است  خريدار با اقرار به اينكه تسهیالت واسپاري را بمنظور خريدتجهیزات مندرج در ماده 

 شی از قرارداد و متعلقات آن دينی بر ذمه وي باقی باشد همه را به صورت يكجا به واسپار ي بپردازد.  خريدار موظف است در سررسید آخرين قسط چنانچه از بدهی و يا ساير هزينه ها و مطالبات نا  

به    درصد(  6) سود به اضافه   ز عدم ايفاي تعهدات و پرداخت اقساط ، مبلغ ت به ازاي هر روز تاخیر ناشی ا: چنانچه خريدار به هردلیلی از ايفاي تعهدات موضوع اين قرارداد و يا پرداخت هر يك از اقساط به واسپار ي خودداري نمايد، وي مكلف اس2تبصره 

 واسپار ي پرداخت نمايد. بديهی است مطالبه خسارت فوق نافی حقوق واسپار ي در استیفاي ساير مطالبات وي نمی باشد.

 ده خود، از تسهیالت قرارداد حاضر استفاده نموده باشد متعهد به پرداخت خسارتی بر مبناي تبصره يك از تاريخ دريافت تسهیالت میباشد.  : در مواردي كه خريدار با ارائه اطالعات نادرست و يا غیر قانونی در تشكیل پرون3تبصره 

را بدون آنكه نیازي به اخطار واسپاري باشد، به واسپاري پرداخت نمايد و در صورت تأخیر در پرداخت هر يك   و قبول شروط آن بموجب اين قرارداد و ضمن عقد خارج الزم به اقرار تعهد نمود اقساط مقرر   6خريدار با اقرار به بدهی مرقوم در ماده    -4ماده 

انده بدهی وي را تبديل به دين حال نموده و به همراه خسارات ،خسارت تاخیر ر قابل عدول تفويض نمود تا كلیه م از اقساط بیش از يك ماه از سررسید و يا تخلف خريدار از هر يك از شروط قرارداد بنا به تشخیص واسپاري، به واسپاري اختیار و اجازه غی

ريافت خسارت تاخیر در ايفاي تعهدا ت موضوع تمامی مطالبات خود از خريدار اقدام نمايد. حال شدن ديون نافی د  در ايفاي تعهدات، حق الوكاله، هزينه هاي دادرسی و اجرائی، دفعتاً واحده و از هر طريق قانونی كه صالح بداند نسبت به استیفاء و وصول

 از اختیار حال نمودن ديون نخواهد شد.    و يا تأمین و وصول مطالبات خود از محل تضامین و يا ساير اموال متعلق به خريدار يا ضامن/ضامنین نخواهد بود واخذ مبالغ فوق نیز مانع  6تبصره يك ماده 

واسپار ي میباشد و تفسیر و تعبیر واسپار ي براي خريدار الزام آور است   ري در هر مورد براي طرفین معتبر و غیر قابل اعتراض بوده و تشخیص تخلف از هر يك از شرايط و مقررات و تعهدات ناشی از اين قرارداد بادفاتر و صورتحسا ب هاي واسپا -5ماده 

 در هر مورد قاطع و براي دواير و مراجع مربوطه ذيصالح كافی است.  و از نظر صدور اجرائیه و اقدامات بعدي، صورتحساب و اعالم واسپاري  

 شرايط و تعهدات  -6ماده 

 از زمان عقد قرارداد حاضر خريدار مسئول جبران هر نوع خسارت وارده ناشی از مورد معامله به اشخاص ثالث و اموال ديگران است.   -1-6

 جان و  مال مردم دقیقاً رعايت نمايد.  بوط به استفاده از مورد معامله را ا ز جمله مقررات ايمنی وساير قوانین مدنی و جزائی چه در رابطه با مورد معامله و چه در رابطه با  خريدار متعهد است كلیه مقررات و قوانین مر   -2-6

 ه تا در صورت موافقت و حسب شرايط و ضوابط مورد عمل واسپاري در زمان پذيرش تقاضا اقدام گردد.   در صورتی كه خريدار مايل باشد نسبت به تسويه ديون خود قبل از موعد مقرر اقدام نمايد، می تواند تقاضاي خود را كتباً به واسپاري داد -3-6

و عرضه كننده كاال  برابر ضوابط حاكم متعهد و ملتزم به كیفیت كاالي و كیف و اوصاف مورد معامله و قیمت آن اطالع كامل و كافی دارد و به هیچ عنوان موضوع مبهم و مجهولی در اين مورد براي وي وجود ندارد    خريدار تعهد مینمايد كه از كم    -4-6

 در اين مورد نداشته و ندارد.واگذار نموده خود بوده ،در نتیجه واسپاري هیچ گونه تعهد و مسئولیتی 

ار نزد خود برداشت شود ابتدا كل هزينه هاي متعلقه اعم از دادرسی و اجرايی و حق الوكاله، سپس با واسپار ي حق دارد از هرگونه وجوهی كه پس از سررسید يا معوق شدن مطالبات قرارداد به وي پرداخت و يا از حسابها و اموال و اسناد خريد -5-6

 بالنسبه بین اصل تسهیالت، سود و خسارت تاخیر در ايفاي تعهدات را محاسبه و كسر نمايد.  تسهیم 

ی از اين قرارداد، موضوع ابتدا از طريق مذاكره بین رگونه اختالف راجع به اين قرارداد و ناشحل اختال ف : در صورت حدوث هرگونه اختالف در انعقاد، صحت و بطالن، نفوذ، تفسیر مواد، اجراي مفاد و نقض اين قرارداد و به طور كلی ه   -   8ماده 

ی داوري ردد و رأي داور مرضی الطرفین براي امضاكنندگان قطعی الزم االجراء می باشد و شرايط شكلامضاكنندگان حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم حصول توافق، موضوع اختالف به داور مرضی الطرفین، مدير حقوقی مجموعه گلرنگ ارجاع می گ

 توسط داور تعیین می گردد.  

 و معتبر محقق خواهد شد.    : داور رأي داوري را به آدرس قراردادي طرفین قرارداد از طريق پست سفارشی ارسال كرده  و به اين طريق ابالغ رأي داوري به نحو قانونی4تبصره 

 تی در صورت بطالن، فسخ، انفساخ و ديگر اسباب انحالل قرارداد اصلی معتبر و الزم االجراء می باشد : شرط داوري، موافقنامه هاي مستقل از قرارداد اصلی است و ح5تبصره 

   واسپاري ارائه نمايد.   ،وثايق كافی مورد نظر  را به    خريدار ضمن سلب و ساقط نمودن كلیه خیارات خصوصاً خیار غبن ولو فاحش و خیار عیب از خود، تعهد نمود براي تضمین ديون خود به واسپار ي   -   9ماده 

 رانتی مورد معامله راساً به عهده خريدار است و واسپاري در اين موارد هیچگونه مسئولیتی ندارد. مسئولیت تحويل و پرداخت كلیه هزينه هاي مربوط به تحويل محصول به خريدار و ارائه مدارك و اخذ خدمات قبل و پس از فروش، گارانتی و وا  –   10ماده 

تنظیم و به امضاء طرفین رسیده است.                         تبصره در دو نسخه با اعتبار واحد در تاريخ                       5ماده و   11اين قرارداد در -11ماده   
 

 خريدار           

 نام و نام خانوادگی امضاء 
 امضاء واسپاري شركت واسپاري ارزش آفرين گلرنگ )سهامی خاص(  

 



 


