تفاهمنامه عاملیت فروش عایق رطوبتی
اين تفاهمنامه ما بين شرکت ورزيران به شماره ثبت  46118به نشانی  :تهران ،بلوار نلسون ماندال (آفريقا) ،نبش ميرداماد ،کوچه عمدی،
شماره  4به نمابر 021-88780963 :پست الکترونيکی( sales@varziran.com :که از اين پس شرکت ناميده میشود) و آقای
 ..............................فرزند  ....................به شماره ملی ...................................... :تلفن .......................... :نمابر ........................ :همراه............................... :
پست الکترونيکی( .............................................. :تصوير برابر اصل شناسنامه ،کارت ملی و پروانه اشتغال عامل پيوست تفاهمنامه میباشد) به
نشانی ........................................................................................................................................................................ :که از اين پس عامل ناميده میشود از
طرف ديگر مطابق با شرايط و مفاد ذيل منعقد میگردد.

 هرگونه اخطار ،درخواست و مکاتبه در خصوص مفاد اين تفاهمنامه بايد کتب ًا به نشانی طرفين که در اين تفاهمنامه نوشته شده و
اقامتگاه قانونی آنان محسوب می شود ارسال گردد .در صورتيکه اين محل تغيير کند میبايست محل جديد بالفاصله کتباً به
طرف ديگر اطالع داده شود و در صورت تخلف ،ارسال اخطار ،درخواست يا مکاتبه به اقامتگاه قانونی سابق وی ،ابالغ شده تلقی
خواهد شد.

ماده  :1موضوع تفاهمنامه
بازاريابی و فروش عايقهای رطوبتی محصول شرکت ورزیران با نامهای تجاری ورزفلکس® و ورزپالست® با شرايط قيمتگذاری و
بيمهنامه تعيين شده از سوی شرکت در استان ..............................شهر  ..........................میباشد.

ماده  :2شرایط عاملیت
 -1ارسال درخواست مکتوب
 -2تکميل نمودن فرم تفاهمنامه عامليت شرکت ورزیران
 -3عامل فروش ب ايد مغازه ،انبار و مکان مناسب و قابل دسترس جهت ارائه خدمات به مشتريان را دارا باشد.
 -4عامل فروش بايد حداقل  10سال سابقه در اين حرفه را داشته باشد.

 -5خريد حداقل  20،000متر مربع طبق موضوع تفاهمنامه ظرف مدت يک سال از تاريخ امضاء تفاهمنامه( .در صورت عدم تعهد به اين بند
شرکت ورزيران میتواند نسبت به فسخ يک طرفه تفاهمنامه اقدام نمايد).
 -6خريد حداقل به ميزان  250 ،000 ،000ريال از محصوالت در ابتدا بصورت يکجا
*عاملیت فروش انحصاری
الف) برای شروع فعاليت عامل فروش انحصاری ،حداقل مبلغ خريد اوليه  1،000 ،000 ،000ريال
ب) به منظور حفظ امتياز عامليت فروش انحصاری ،عامل بايد در طول يک سال حداقل به ميزان 50،000از محصوالت خريد کرده باشد.
ج) در پروژههای عمرانی و دولتی که محصوالت شرکت توسط عامل انحصاری معرفی شده باشند و کارفرما پس از تاييد فنی اصرار به خريد مستقيم از
شرکت داشته باشد ،شرکت مکلف است ما به تفاوت قيمت فروش به مشتری و قيمت فروش به عامل را به حساب ايشان منظور نمايد يعنی پس از آن
که مقدار ريالی فروش مستقيم به واسطه عامل به مبلغی باالتر از 1.000.000.000ريال برسد سهم عامل پس از کسر کسورات قانونی حداکثر تا بيست
روز کاری به ايشان پرداخت میگردد.
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*عاملیت فروش درجه 2
الف) به منظور پذيرش عامليت فروش درجه ، 2متقاضی میبايست در ابتدا حداقل به ميزان مبلغ  250 ،000 ،000ريال از محصوالت شرکت خريداری
نمايد.
ب) به منظور حفظ امتياز عامليت فروش و امکان تمديد تفاهم نامه و ارتقای سطح عامليت ،عامل فروش تا پايان يک سال از مدت تفاهمنامه بايد حداقل
از کليه محصوالت مورد تفاهمنامه جمعاً به ميزان بيست هزار مترمربع خريد کرده باشد.

ماده  :3مدت تفاهمنامه
مدت اين تفاهمنامه پس از حصول شرايط عامليت توسط عامل ،برای مدت زمان يک سال منعقد میگردد و پس از اتمام مدت تفاهمنامه با
رضايت طرفين تفاهمنامه قابل تمديد است .در صورت عدم رضايت طرفين تفاهمنامه قابل فسخ میباشد.

ماده  :4تعهدات
الف -تعهدات شرکت:
 -1پس از دريافت عامليت فروش ،موارد زير جهت تسهيل امر فروش در اختيار عامل قرار خواهد گرفت:
الف -تبليغات شرکت :کاتالوگ ،بروشور و ليست محصوالت جهت اطالعرسانی بهتر.
ب -کسر مبلغ  5درصد از قيمتهای مصوب بابت تخفيف ،برای فروش  25،000متر مربع اول و به ازای فروش هر  15،000متر بيشتر از
 25،000متر اول 1 ،درصد به تخفيف اضافه میگردد تا تخفيف به سقف  10درصد برسد و در صورت فروش بيشتر از  100،000متر مربع
در سال ،برای سال آينده نيز همان  10درصد تخفيف از ابتدا محاسبه میگردد.
 -2شرکت مکلف است حداکثر ظرف مدت هفت روز کاری نسبت به ارسال سفارش عامل پس از دريافت کامل وجه محصول  ،به صورت
پسکرايه توسط باربری و يا تحويل درب کارخانه ورزيران در قزوين اقدام نمايد.
-3در صورت عقد تفاهمنامه عاملیت انحصاری در هر شهر يا شهرستان شرکت تعهد ميکند تا زمانی که عامليت موجود طبق تعهدات
خود مشغول فعاليت است در آنجا هيچ عامل فروش ديگری نداشته باشد.
 -4د ر صورت رضايت از عملکرد عامل به منظور تشويق ايشان ،شرکت نسبت به اجرای طرحهای ويژۀ فروش و اهداء جايزه و تخفيفات فصلی ،فروش
اعتباری يا انجام تبليغات در محدوده جغرافيايی و  .....در صورت صالحديد با توجه به درجه عامليت اقدام مینمايد.
 -5در پروژه های عمرانی و دولتی که محصوالت شرکت توسط عامل انحصاری معرفی شده باشند و کارفرما پس از تاييد فنی اصرار به خريد مستقيم از
شرکت داشته باشد ،شرکت مکلف است ما به تفاوت قيمت فروش به مشتری و قيمت فروش به عامل را به حساب ايشان منظور نمايد يعنی پس از آن
که مقدار ريالی فروش مستقيم به واسطه عامل به مبلغی باالتر از 1.000.000.000ريال برسد سهم عامل پس از کسر کسورات قانونی حداکثر تا بيست
روز کاری به ايشان پرداخت میگردد(.فقط جهت عامليت انحصاری)

ب -تعهدات عامل:
 -1عامل ضمن تعهد بر رعايت مقررات و دستورالعملهای شرکت محق و مجاز نيست که به نام و به وکالت از شرکت اقدامی انجام دهد
مگر مواردی که قبالً و صريحاً اين اختيار به او تفويض شده باشد.
 -2عامل مکلف است در امر ارائه خدمات پس از فروش ظرف مدت  24ساعت پس از اعالم خريدار؛ نسبت به مطلع ساختن شرکت اقدام
نمايد.
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 -3عامل تنها مجاز است در حوزۀ مندرجات موجود در برگۀ اطالعات فنی محصول اقدام به تبليغات نمايد و عواقب مربوط به اظهارات
خارج از مشخصات فنی محصول به عهدۀ عامل میباشد.
 -4عامل مکلف است که تمامی سعی و کوشش خود را در جهت رعايت سياست ،منافع و حقوق مادی و معنوی شرکت محفوظ دارد.
 -5در صورت فسخ تفاهمنامه و قطع همکاری ،عامل میبايست کليه اسناد و مدارك مبادله شده را به شرکت عودت نمايد.
 -6چنانچه عامل به داليلی نياز به فروش به نحوی خاص از قبيل فروش فوقالعاده با تخفيف ويژه داشته باشد ،بايستی مراتب را کتباً به
شرکت اعالم و مجوز الزم را اخذ نمايد.
 -7عامل جهت تحت پوشش بيمه قرار گرفتن عايقهای خريداری شده موظف است ضمن محرمانه نگهداشتن اطالعات شرکت و مشتريان
آن ،در هرماه فهرست کليه مشتريان خود را که طی همان ماه از او خريد نمودهاند را با ذکر نام و نشانی اعالم نموده و تصاوير محل مصرف
محصول را به شرکت ارائه نمايد.
 -8در صورت تخلف عامل از تعهدات مندرج در بند ب ماده  ،4شرکت حق فسخ يکطرفه تفاهمنامه را خواهد داشت و عامل حق هيچگونه
اعتراضی نخواهد داشت .در اين صورت خسارات متوجه به شرکت از محل تضمين ،قابل کسر و وصول میباشد.
 -9عامل حق اعطای نمايندگی به غير و يا فروش محصول در خارج از حوزۀ جغرافيايی تعيين شده در موضوع تفاهمنامه را ندارد مگر با
کسب اجازۀ کتبی از شرکت.
 -10عامل موظف است سفارش خود را به صورت نقدی و واريز به حساب ماده  5تفاهمنامه ،خريداری نموده و به وسيله ارسال به شماره
واتساپ يا تلگرام يا ايميل و يا نمابر شرکت سفارش خود را به اطالع شرکت برساند.
 -11عامل متعهد می گردد از تمامی امکانات و توان خود برای عرضه و توسعه بازار محصول در منطقه مطروحه طبق ماده يک تفاهمنامه
استفاده نمايد.
 -12تبليغات و هزينههای آن در منطقه بر عهده عامل و تحت نظارت کامل شرکت میباشد .عامل موظف است شرکت را از نحوه تبليغ
مطلع نموده و موافقت وی را جلب نمايد .شرکت فقط بروشورها و کاتالوگهای محصول را به تعداد مورد نياز در اختيار عامل قرار میدهد.
 -13عامل مجاز نيست از طرف شرکت قرارداد منعقد يا اينکه به هر نحوی وی را در قبال اشخاص ثالث متعهد نمايد.
 -14عامل متعهد میگردد مسئوليت ضرر و زيانهای شرکت ناشی از عملکرد خود در منطقه مطروحه تفاهمنامه (شامل نحوه اجرای عايق
و خرابی بعد از آن در صورت اجرای نامناسب) را پذيرفته و نسبت به جبران آن اقدام نمايد.
 -15تمامی ماليات و عوارض قانونی عامليت فروش بر عهده خود وی بوده و شرکت در اين خصوص مسئوليتی ندارد.
 -16عامل موظف است درخواست خريد خود را برای هربارخريد به صورت مکتوب به شرکت ارسال نمايد و پس از تهيه و ارسال پيش
فاکتور توسط شرکت ،و واريز وجه سفارش به نام ايشان ثبت میگردد.
-17عامل مجاز به فروش محصوالت به قيمت باالتر از قيمت مصوب شرکت نمیباشد.

ماده  :5تسویه حساب
 .1عامل موظف به تسويه حساب کامل از طريق ارسال اصل چک به تاريخ توافق شده و واريز به حساب سیبای ملی شرکت ورزيران به
شماره  0105679145003و حساب شبا  IR 670170000000105679145003میباشد و سپس بايد تصوير فيش واريزی را به
شرکت ارسال نمايد و شرکت بعد از آن ارسال بار را انجام میدهد.
 -2در صورت خريد اعتباری توسط عامل تا وصول کامل چکها و انجام تمام و کمال تعهدات عامل ،بار ارسالی نزد عامل امانت بوده و در
صورت عدم انجام تعهدات مالی عامل  ،شرکت ورزيران اين حق را دارد که نسبت به پس گرفتن جنس خود از عامل و برگشت آن به انبار
خود اقدام نمايد.
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ماده  :6وجه التزام و تضمین حسن انجام کار
عامل يک فقره چک به مبلغ  500.000.000ريال(پنجاه ميليون تومان) به شماره  ......................................نزد بانک ...................................
بدون تاریخ و توضیح در وجه شرکت ورزيران و يا معادل آن سفته جهت تضمين انجام تعهدات موضوع تفاهمنامه و حسن انجام
تفاهمنامه به شرکت تحويل نمود ( .نوع تضمين قابل مذاکره میباشد).

ماده  :7فسخ قرارداد
چنانچه در طول مدت اجرای قرارداد ،عامل نتواند به تعهدات خود عمل نمايد ،شرکت میتواند قرارداد منعقد شده را به صورت يک طرفه با
اطالع قبلی فسخ نمايد و هيچگونه مسئوليتی در قبال فروش کاالی دپو شدۀ عامل نخواهد داشت.

ماده  :8شرایط حل اختالف
کليه موارد اختالف ناشی از اين تفاهمنامه در مرحله اول از طريق داور مرضی الطرفين حل خواهد شد و در صورت عدم توافق طرفين ،طبق
قوانين جمهوری اسالمی ايران به دادگاه ذيصالح ارجاع داده خواهد شد.

ماده  :9نسخ تفاهم نامه
اين تفاهمنامه در  9ماده طی دو نسخه تنظيم و پس از امضاء مبادله گرديد.
نماینده شرکت

عامل

نام و نام خانوادگی:

نام و نام خانوادگی:

امضاء

امضاء
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