آرمان تجارت غفاری (مورایکو) ) ( morayco.com
تولید کننده انواع سمپاش دستی  ،شارژی  ،موتوری

تاری خ :

شماره:

شرکت آرمان تجارت غفاری
مجموعه مورایکو

آدرس  :آذربایجان غربی  /میاندوآب  /شهرک صنعتی شهید باکری  /مجموعه مورایکو
تلفن  84442454445 - 84442554440 :فکس 84442558544 :

آرمان تجارت غفاری (مورایکو) ) ( morayco.com
تولید کننده انواع سمپاش دستی  ،شارژی  ،موتوری

تاری خ :

شماره:

مجموعههه مورایکههو بههه عنههوان یکههی اش مجموعههه تههای واههرو در عرصههه تو یههد واردا
توشی ههع انواع سمپاش تا می باشد.

و

ای ههن مجموع ههه ب هها تج ب ههه ای  48س هها ه در س ههای ت ههای ارد ههر ب هها رویک ههردی دی ههد وارد ب ههاشار
ماشدن آال و نهاده تای کااورشی تو یدی و وارداتی شده است .
تامدن نیاشتای امعه کااورشی به انهواع سهمپاش اصهلی ته ین تهد ایهن مجموعهه مهی
باشد .در این راستا این مجموعهه بها تو یهد و واردا بهو اش  28مهدی سهمپاش و عاعها
یدکی آنها در حای حاضر یکی اش واروان این عرصه می باشد.
مجموع ههه مورایک ههو در عس ههمت توشی ه ههع ب هها تو ههه ب ههه س ههترد ی کا ههورمان در ن ههر دارد در
راسههتای توشی ه ههع راحههت تههر و لههو دری اش تمینههه تههای حم ه و نته و دسترسههی سههریعتر بههه
محصوال تو یدی این مجموعه فروش محصوال تو یهدی رهود را اش ی یهم نماینهد ی
تای استانی انجام دتد .
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تاری خ :

شماره:

تفاهم نامه نمایندگی رسمی مجموعه مورایکو
ماده  : 1طرفین تفاهم نامه
این تفاهم نامه بین شرکت آرمان تجارت غفاری ( مجموعه مورایکو ) به شمااه بتم 2653
به نشمان آذربایجان غربی شهرستان میاندوآب شهرک صننتتی شنهید بناکری بیابنان
صنتت  8مجموعه مورایکو به تلفن  433-36251353که من بعد شرکت نامید م شود
و فروشگا  ....................................................به شااه کسب و کماه  ......................................بمه ممدیری
آقای/خانم  ....................................................فرزند  ...............................به شااه مل ...................................
به نشان ..................................................................................................................................................................
به تلفن  ...............................................که از این پس نمایندگی فروش نامید م شود.
لذا این تفاهم نامه مطابق با شرایط و مفاد ذیل منعقد م گردد :
تتصر  :ده صوهت تغییر محل م بایس محل جدید بلافاصله کتتاً از طرف نااینمدگ فمروب بمه
شرک

اطلاع داد شود هاچنین تصویر کاهت مل  ،شناسنامه  ،جواز کسمب و کماه و اوهاا اجماه

نامه یا سند مالکی محل فروشگا به نام ناایندگ فروب ضایاه قراهداد خواهد گردید.
ماده  : 3موضوع تفاهم نامه
بازاهیاب  ،فروب و خدمات پس از فروب دسمتگا سمپاش  34لیتری دستی بما نشماو و الامم
بت شد مورایکو محصول شرک

آرمان تجارت غفناری ( مجموعنه مورایکنو ) ده اسمتاو

 ......................................شهرستاو . .......................................
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تاری خ :

شماره:

ماده : 2
 1-3تکایل ناودو فرم تعهد نامه و نظام نامه کیف و اخلاق شرک
 2-3تکایل فرم های شناسای و وجه التزام ناایندگ ذکر شد ده تفاهم نامه
 3-3خرید حداقل  3444واحد طتق موضوع تفاهم نامه ظرف ممدت یک سال بما حمداقل فماکتوه
 384ادد از تاهیخ االام آمادگ جه اخذ ناایندگ بر اساس بند تعهدات طرفین ( در صنورت
عدم تتهد به این بند شرکت اقدام به ابذ نمایندگی موازی در استان مورد نظر می نماید
و نمایندگی فروش تنها عاملیت فروش می باشد نه از نمایندگان فروش استانی )
 4-3با توجه به سیاس های این شرک ده هر استاو بغیر از استان تهران تا سقف  2ناایندگ
فروب حضوه خواهند داش
ماده  : 3مدت تفاهم نامه
مدت این تفاهم نامه پس از حصول شرایط ناایندگ توسط ناایندگ فروب  ،بمرای ممدت ینک
سال منعقد م گردد و پس از اتاام این مدت تفاهم نامه با هضای طرفین قابل تادید اس .
تتصر  :در صورت عدم رضایت شرکت از عملکرد نمایندگی فروش این تفاهم نامه در هنر
زمان  ،از طرف شرکت قابل فسخ بواهد بود.
ماده  : 6تتهدات
الف  -تعهدات شرک ( تسهیلات ناایندگ )
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 )1شرک متعهد میگردد ده حوز منطقه ناایندگ فروب تنهما از طریمق نااینمدگاو
فروب حاضر ده استاو مربوطه متادهت به فروب نااید.
 )2معرف ناایندگ فروب ده شتکه های مجازی و تاهناای هسا شرک
 )3معرف متقاضیاو خرید محصولات این شرک به نزدیکترین ناایندگ
 )4اهائه پایین ترین قیا ماکن
 )5اهائه قطعات جه گاهانت با تایید ناایندگ فروب
 )6پرداخ نصف کرایه حال و نقل ده هر زماو
ب – تعهدات ناایندگ فروب
 )1ناایندگ فروب محق و مجاز نیس که به نام و به وکال از شرک اقمدام انجمام
دهد مگر مواهدی که قتلا و صریحاً این اختیاه به او تفویض شد باشد.
 )2ناایندگ فروب مکلف اس ده امر اهائه خدمات پس از فمروب ( تعمویض قطعمات
دهخواست و دستگا های معیوب با سالم ) ظمرف ممدت  33سماا پمس از االمام
خریداه  ،نست به مطلع ساختن شرک اقدام نااید.
 )3ناایندگ فروب مجاز اس

ده حموز منمدهجات موجمود ده برگمه اطلاامات فنم

محصول اقدام به تتلیغات نااید و اواقب اظهاهات خاهج از مشخصات فن محصمول
به اهد ناایندگ فروب م باشد.
 )4ناایندگ فروب مکلف اس کمه تامام سمع و کوشمد خمود ها جهم هاایم
سیاس

و منافع شرک

به کاه برد و حقوا ممادی و معنموی شمرک ها محفمو

داهد.
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تاری خ :

شماره:

 )5ناایندگ فروب تنها مجاز اس جه خریمد قطعمات و ممواد مصمرف  ،از طریمق
شرک

آرمان تجارت غفاری ( مجموعه مورایکو ) اقدام نااید و خرید قطعات و

مواد مصرف از غیر  ،موجب ابطال تفاهم نامه و ضاان ناممه دسمتگا همای نصمب
شد توسط ناایندگ فروب م شود.
 )6دهصوهت تخلف ناایندگ فروب از تعهمدات منمدهج ده بنمد ب مناده  6شمرک
آرمان تجارت غفاری ( مجموعه مورایکو ) حمق فسمخ یکطرفمه تفماهم ناممه ها
خواهد داش و ناایندگ فروب حق هیچگونه ااتراض ها داها نخواهد بود.
ماده  : 5تسویه حساب
ناایندگ فروب موظف به تسویه حساب کامل نقدی پس از االام سمفاهب بمه شمرک و دهیافم
پید فاکتوه  ،از طریق واهیز به حساب شرک و اهسال تصویر فید واهیزی به شرک م باشد.
تتصر  :ارسال سفارشات پس از تسویه حساب کامل توسط نمایندگی فروش انجنام منی
پذیرد.
ماده  : 7شرایط حل ابتلاف
کلیه مواهد اختلاف ناش از این تفاهم نامه ده مرحله اول از طریق داوه مرض الطرفین حل خواهد
شد و ده صوهت ادم توافق طرفین طتق قوانین جاهوهی اسلام ایراو به دادگا ذی صلاح اهجماع
داد خواهد شد.
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ماده  : 8این تفاهم نامه به اسمتناد ماده  14قانون مندنی و منواد  363و  366قنانون آینین
دادرسی مدنی و سایر مقرهات جاهوهی اسلام ایراو ده  8ماده و ده دو نسخه متحد المتن و
الاعتبار ده تاهیخ  ..............................................................تنظیم و پس از امضاء متادله گردید.

امضاء مدیرعامل شرکت

امضاء نمایندگی فروش

( نماینده قانونی )

آدرس دفتر مرکزی :
آذربایجان غربی ،شهرستان میاندوآب ،بلوار انقالب ،روبروی درمانگاه شهید باکری
تلفن تماس 422 - 29332254 :
فکس 422 - 29304344 :
کد پستی 9514421522 :
آدرس کارخانه و انبار مرکزی :
آذربایجان غربی ،شهرستان میاندوآب ،شهرک صنعتی شهید باکری  ،خیابان صنعت  ( 4مجموعه مورایکو )
تلفن تماس 422 - 29204253 :
کد پستی 9512421221 :
پست الکترونیکی info@morayco.com :
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