
 رنگ نامه عاملیت فروشتفاهم

به نشانی: تهران، بلوار نلسون ماندال (آفریقا)، نبش میرداماد، کوچه عمدي، شماره  46118نامه ما بین شرکت ورزیران به شماره ثبت این تفاهم
............................ .......................... و )شودده مینامی شرکتکه از این پس ( sales@varziran.comپست الکترونیکی:  021-88780963به نمابر:  4

. پست الکترونیکی: .................همراه: .......................تلفن  تلفن: ..................................به شماره ملی: ...................................... ....... .........فرزند: ..................
                                                   باشد)نامه میپیوست تفاهم عامل..................... (تصویر برابر اصل شناسنامه، کارت ملی و پروانه اشتغال ...................................

شود از طرف دیگر نامیده میعامل ........................ که از این پس ............................................................................................................................. به نشانی:
 گردد. مطابق با شرایط و مفاد ذیل منعقد می

نامه نوشته شده و نامه باید کتباً به نشانی طرفین که در این تفاهمت و مکاتبه در خصوص مفاد این تفاهمهرگونه اخطار، درخواس •
بایست محل جدید بالفاصله کتباً به طرف که این محل تغییر کند می شود ارسال گردد. در صورتیاقامتگاه قانونی آنان محسوب می

 .ابق وي، ابالغ شده تلقی خواهد شداخطار، درخواست یا مکاتبه به اقامتگاه قانونی سدیگر اطالع داده شود و در صورت تخلف، ارسال 

 : موضوع تفاهم نامه1ماده 
 در شرکتگذاري تعیین شده از سوي با شرایط قیمت ®ورزسیلتجاري  با نام ورزیرانمحصول شرکت  هاي ساختمانیو فروش رنگبازاریابی 

 باشد................. می......  شهر .........................استان ...........................

 : شرایط عاملیت 2ماده 
 ارسال درخواست مکتوب -1

 ورزیرانشرکت نامه عاملیت تفاهمتکمیل نمودن فرم  -2

تعهد به این بند شرکت ورزیران (در صورت عدم  نامه.نامه ظرف مدت یک سال از تاریخ امضاء تفاهمطبق موضوع تفاهم تن دهخرید حداقل  -3
 نامه اقدام نماید).تواند نسبت به فسخ یک طرفه تفاهممی

 عامل فروش باید مغازه، انبار و مکان مناسب و قابل دسترس جهت ارائه خدمات به مشتریان را دارا باشد. -4

 سال سابقه در این حرفه را داشته باشد. حداقل پنجعامل فروش باید  -5

 ریال از محصوالت در ابتدا 200، 000، 000اقل به میزان خرید حد -6

 3عاملیت فروش درجه 

ریال از محصوالت شرکت  200، 000، 000بایست در ابتدا حداقل به میزان مبلغ ، متقاضی می3الف) به منظور پذیرش عاملیت فروش درجه 
 خریداري نماید.

نامه باید عامل فروش تا پایان یک سال از مدت تفاهمنامه و ارتقاي سطح عاملیت، ب) به منظور حفظ امتیاز عاملیت فروش و امکان تمدید تفاهم
 نامه جمعاً به مقدار ده تن خرید کرده باشد.حداقل از کلیه محصوالت مورد تفاهم

 عاملیت فروش انحصاري

 ریال  650، 000، 000انحصاري، حداقل مبلغ خرید اولیه  الف) براي شروع فعالیت عامل فروش

 تن از محصوالت خرید کرده باشد. 25عاملیت فروش انحصاري، عامل باید در طول یک سال حداقل به میزان  امتیازبه منظور حفظ ب) 

mailto:sales@varziran.com


ما پس از تایید فنی اصرار به خرید هاي عمرانی و دولتی که محصوالت شرکت توسط عامل انحصاري معرفی شده باشند و کارفردر پروژهج) 
مستقیم از شرکت داشته باشد، شرکت مکلف است ما به تفاوت قیمت فروش به مشتري و قیمت فروش به عامل را به حساب ایشان منظور نماید 

امل پس از کسر کسورات برسد سهم ع ریال1,000,000,000یعنی پس از آن که مقدار ریالی فروش مستقیم به واسطه عامل به مبلغی باالتر از 
 گردد.روز کاري به ایشان پرداخت می تا بیستقانونی حداکثر 

ریال بیشتر شود به میزان سه درصد بابت پاداش  10، 000، 000، 000د) در صورتی که سقف خرید عامل فروش از شرکت در پایان سال از مبلغ 
  هاي تبلیغات به ایشان پرداخت خواهد گردید.و هزینه

  نامه: مدت تفاهم3ماده 
نامه با گردد و پس از اتمام مدت تفاهم، براي مدت زمان یک سال منعقد میعاملنامه پس از حصول شرایط نمایندگی توسط مدت این تفاهم

 باشد.نامه قابل فسخ مینامه قابل تمدید است. در صورت عدم رضایت طرفین تفاهمرضایت طرفین تفاهم

 : تعهدات 4 ماده

                                                                                                                                                                                                    :شرکت تعهداتالف) 

 در اختیار عامل قرار خواهد گرفت. رسانی بهترجهت اطالعشرکت: کاتالوگ، بروشور و لیست محصوالت تبلیغات  -1

به صورت پسکرایه محصول  ،پس از دریافت کامل وجهعامل مکلف است حداکثر ظرف مدت هفت روز کاري نسبت به ارسال سفارش  شرکت  -2
 اقدام نماید.توسط باربري و یا تحویل درب کارخانه ورزیران در قزوین 

 ،جایزه و تخفیفات فصلی و اهداءهاي ویژة فروش لکرد عامل به منظور تشویق ایشان، شرکت نسبت به اجراي طرحدر صورت رضایت از عم -3
 نماید.با توجه به درجه عاملیت اقدام می دیدصالحصورت  در و ... نجام تبلیغات در محدوده جغرافیایییا ااعتباري فروش 

 :عاملتعهدات  )ب

اقدامی انجام دهد مگر  شرکتمحق و مجاز نیست که به نام و به وکالت از شرکت  هايمقررات و دستورالعملتعهد بر رعایت عامل ضمن  -1
 مواردي که قبالً و صریحاً این اختیار به او تفویض شده باشد.

 اقدام نماید. رکتشساعت پس از اعالم خریدار؛ نسبت به مطلع ساختن  24مکلف است در امر ارائه خدمات پس از فروش ظرف مدت عامل  -2

تنها مجاز است در حوزة مندرجات موجود در برگۀ اطالعات فنی محصول اقدام به تبلیغات نماید و عواقب مربوط به اظهارات خارج از عامل  -3
 باشد. میعامل مشخصات فنی محصول به عهدة 

 محفوظ دارد. شرکتقوق مادي و معنوي مکلف است که تمامی سعی و کوشش خود را در جهت رعایت سیاست، منافع و حعامل  -4

 عودت نماید. شرکتبایست کلیه اسناد و مدارك مبادله شده را به میعامل و قطع همکاري، نامه تفاهمدر صورت فسخ  -5

کتباً به شرکت  العاده با تخفیف ویژه داشته باشد، بایستی مراتب رابه دالیلی نیاز به فروش به نحوي خاص از قبیل فروش فوقعامل چنانچه  -6
 اعالم و مجوز الزم را اخذ نماید. 

حق هیچگونه اعتراضی نخواهد  عاملنامه را خواهد داشت و حق فسخ یکطرفه تفاهم شرکت، از تعهدات مندرج عاملدر صورت تخلف  -7
 باشد.داشت. در این صورت خسارات متوجه به شرکت از محل تضمین، قابل کسر و وصول می



نامه را ندارد مگر با کسب ي نمایندگی به غیر و یا فروش محصول در خارج از حوزة جغرافیایی تعیین شده در موضوع تفاهمحق اعطاعامل  -8
 شرکت.اجازة کتبی از 

 ت پیش فاکتور مبلغ آن را به صورتدرخواست مکتوب به شرکت اعالم نماید و پس از دریاف موظف است سفارش خود را به صورت عامل -9
 .برساند شرکتخود را به اطالع  واریزي ،نموده و به وسیله ارسال الکترونیک و یا نمابر واریزنامه، تفاهم 5حساب ماده نقدي و به 

نامه استفاده تفاهم مطروحه طبق ماده یکگردد از تمامی امکانات و توان خود براي عرضه و توسعه بازار محصول در منطقه متعهد می عامل -10
 .نماید

را از نحوه تبلیغ مطلع  شرکتموظف است  عامل باشد.می شرکتو تحت نظارت کامل  عاملهاي آن در منطقه بر عهده تبلیغات و هزینه -11
 .دهدقرار می عاملهاي محصول را به تعداد مورد نیاز در اختیار فقط بروشورها و کاتالوگ شرکتنموده و موافقت وي را جلب نماید. 

 .یا به هر نحوي وي را در قبال اشخاص ثالث متعهد نمایدو قرارداد منعقد  شرکتنیست از طرف مجاز  عامل -12

را پذیرفته و نسبت به جبران  نامهخود در منطقه مطروحه تفاهم ناشی از عملکرد شرکتهاي گردد مسئولیت ضرر و زیانمتعهد می عامل -13
 .آن اقدام نماید

 .عاملیت فروش بر عهده خود وي بوده و شرکت در این خصوص مسئولیتی ندارد تمامی مالیات و عوارض قانونی -14

موظف است درخواست خرید خود را به صورت مکتوب به شرکت ارسال نماید و پس از تهیه و ارسال پیش فاکتور توسط شرکت، و  عامل -15
 گردد.واریز وجه سفارش به نام ایشان ثبت می

  باشد.نمیعامل مجاز به فروش محصوالت به قیمت باالتر از قیمت مصوب شرکت  -16

 : تسویه حساب5ماده 
شرکت حساب سیباي ملی موظف به تسویه حساب کامل از طریق ارسال اصل چک به تاریخ توافق شده و واریز به  عامل -1

باشد و سپس باید تصویر فیش می IR 670170000000105679145003 حساب شباو  0105679145003ورزیران به شماره 
 کند.تایید و واریزي  نسبت به ارسال بار به صورت پسکرایه اقدام میارسال نماید و شرکت بعد از واریزي را به شرکت 

بوده و در صورت ها و انجام تمام و کمال تعهدات عامل، بار ارسالی نزد عامل امانت در صورت خرید اعتباري توسط عامل تا وصول کامل چک -2
عدم انجام تعهدات مالی عامل، شرکت ورزیران این حق را دارد که نسبت به پس گرفتن جنس خود از عامل و برگشت آن به انبار خود اقدام 

 نماید.

 : وجه التزام و تضمین حسن انجام کار6ماده 

............................ نزد بانک ................................... ........................شماره  (پنجاه میلیون تومان) به ریال 500,000,000مبلغ یک فقره چک به عامل 
امه به شرکت ننامه و حسن انجام تفاهمدر وجه شرکت ورزیران، جهت تضمین انجام تعهدات محصوالت موضوع تفاهم بدون تاریخ و توضیح

 شد).باتحویل نمود (نوع تضمین قابل مذاکره می

 : فسخ قرارداد7ماده 
تواند قرارداد منعقد شده را به صورت یک چنانچه در طول مدت اجراي قرارداد، عامل نتواند به تعهدات خود عمل نماید، شرکت می

 .نخواهد داشت شدة عامل انبارکاالي گونه مسئولیتی در قبال فروش  طرفه با اطالع قبلی فسخ نماید و هیچ



 اختالف: شرایط حل 8ماده 
شد و در صورت عدم توافق طرفین، طبق  طریق داور مرضی الطرفین حل خواهددر مرحله اول از نامه تفاهمکلیه موارد اختالف ناشی از این 

 قوانین جمهوري اسالمی ایران به دادگاه ذیصالح ارجاع داده خواهد شد.

 : نسخ تفاهم نامه9ماده 
 نظیم و پس از امضاء مبادله گردید.ماده طی دو نسخه ت 9در نامه تفاهماین  

 عامل                                                                                            نماینده شرکت    

 :نام و نام خانوادگی                                                                                :نام و نام خانوادگی    

 امضاء                                                                                                      امضاء    

 


