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 قرارداد اعطای نمایندگی: و موضع خالصه

و  دباش ضی دریافت نمایندگی و استفاده از نام تجاری طرف اول میاصاحب و موسس برند و طرف دوم متق ،این قرارداد فی مابین طرف اول

مفاد  شرایط و ،نام تجاری طرف اول طبق مقررات ازدهد که  و طرف اول به طرف دوم اجازه می استمربوط به کاالهای شال و روسری 

  .این قرارداد استفاده نماید 

 تعهدات طرف اول:

 یفروش محصوالت موسسه شامل شال و روسر یندگینما یاعطا  -1

 یمیبر اساس سفارشات تقد ندهینما ازیمحصوالت مورد ن نیتام -2

 انیپا یگواه یاعطا و فروشگاه تیریمد محصوالت، فروش ،یندگیمحل نما دمانیشامل نحوه چ یموزشآ یدوره ها یبرگزار -3

 ندهیدوره به نما

 موسسه یو استانداردها ارهایبر اساس مع ندهیساخت و نصب تابلو در محل نما نهیهز نیتام -4

 )طرف دوم( ندهیاهداف و بهتر شدن عملکرد نما شبردیپ یبرا یدانیم یها یبررس مشاوره و یاعطا -5

 :)نماینده( تعهدات طرف دوم

 یباسازیاعم از ز ربطیاز مراجع ذ ...بیمه پرسنل و  ، تمامی مالیات های فروش ومربوط به اخذ مجوز یها نهیهز هیپرداخت کل -1

 ربطیمراجع ذ ریسا دارایی و و ، سازمان تامین اجتماعییشهردار



 همزمان به صورت نآ یدر موسسه و پرداخت بها ازیو اقالم مورد ن محصوالت ثبت سفارش -2

اتمام مهلت  این به موسسه در زمان فسخ و آقرارداد و لزوم استرداد  تیتابلو در زمان حاکم یو نگهدار ریتعم یها نهیپرداخت هز -3

 موسسه ین از سوآ دیقرارداد و عدم تمد

 انیمشتر تیدر اخذ رضا یو سع انیحقوق مشتر تین برند شال مد متعلق به موسسه و رعااش یحفظ و نگهدارتعهد به  -4

 یهایمباشرت شرکت نموده و گواه قیاز طر ایموسسه شخصا  یاعالم آموزشی و مشورتی یمتعهد است در دوره ها طرف دوم -5

 دینما افتیمربوطه را در

 وناتئش تیعدم رعا استفاده از برند شال مد متعلق به موسسه، ءسو ،یفروش متعهد است از هرگونه تخلفات شامل گران طرف دوم -6

حداکثر به  یندگینما یلیتعط ای تیعدم فعال از برند شال مد، حیاستفاده صح عدم ان،یبا مشتر حیصح برخورد عدم ،یاسالم

نسبت به  تواند یقرارداد بوده و م کجانبهیموسسه مجاز به فسخ  نصورتیا ریدر غ دینما یروز در طول ماه خوددار... .....زانیم

حساب کامل و استرداد تابلو به موسسه به  هیموظف به تسو طرف دوم نصورتیکه در ا دیداد حاضر اقدام نمارقرا کجانبهیفسخ 

را از خود  ییموضوع اعالم و حق هرگونه ادعا نیوشرط خود را نسبت به ا دیق یب تیرضا نیطرف ،باشد یو سالم م حیصورت صح

 سلب و ساقط نمودند.

از موسسه  الیر............................ ..... زانیروز به م 15قرارداد حاضر حداقل هر  تیدر طول زمان حاکم دیمتعهد گرد طرف دوم -7

 .دینما یداریمحصول خر

 .باشد یم ندهینما و عملکرد فروش موسسه از اقدامات یتمندیمنوط به رضا یندگیتداوم قرارداد نما -8

، نقل و انتقال ییو حق جابجا دیاست استفاده نما ندهینما یمتعهد است تابلو را در محل موضوع قرارداد که همان نشان ندهینما -9

تابلو نداشته و ندارد مگر با اخذ مجوز  ریتکثو  وکالت یاز قراداد تحت هر عنوان اعم از فروش، اعطا یحقوق ناش یواگذار تابلو،

 از موسسه. یکتب

باشد و تمامی برگه ها و  صرفا بصورت کتبی قابل قبول می و توافقات خارج از این قرارداد، اتاکرالزم به ذکر است تمامی مذ  -10

 توافقات کتبی که به امضای طرفین رسیده باشد، حکم الصاقیه های این قرارداد را دارد.

 :انجام تعهدات نیضمت

تا در  دینما هئبه موسسه ارا یانجام تعهدات قرارداد نیسفته به عنوان تضم ..................................قرارداد ... نیا یهمزمان با امضا ندهینما

 ،دیتحت هر عنوان اقدام نما ندهیاز تخلف نما ینسبت به اخذ خسارات وارده به موسسه ناش ندهینما هیصورت انجام هرگونه تخلف از ناح

 خود سلب و ساقط نمود. از یفریو ک یرا اعم از حقوق یشرط خود را اعالم و حق هرگونه اعتراض و دیبالق ،یقبل تیرضا ندهینما
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